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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η αναγκαιότητα του ελέγχου οποιασδήποτε οικονοµικής διαχείρισης ξένης περιουσίας 

πηγάζει από τις ατέλειες της ανθρώπινης φύσης. Οι ατασθαλίες και τα λάθη είναι έµφυτα 

στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος γεννιέται µαζί µε τις ατέλειες και τις αδυναµίες του, µε τις 

οποίες ζει και τελειώνει τη ζωή του. Βέβαια, η εξέλιξη της επιστήµης και του πολιτισµού 

και γενικότερα οι κοινωνικές και οικονοµικές συνθήκες διαβίωσης, επηρεάζουν µέχρι 

κάποιο βαθµό, θετικά ή αρνητικά, τις αδυναµίες αυτές, ωστόσο ποτέ δεν τις εξαφανίζουν, 

γιατί αυτές είναι µέσα στη φύση του ανθρώπου. Συνεπώς, η µοναδική λύση που αποµένει 

είναι η καταπολέµηση αυτών των λαθών µέσω της οργάνωσης, σε κάθε οικονοµική 

διαχείριση ξένης περιουσίας, ουσιαστικού και ανεξάρτητου εξωτερικού ελέγχου, ο οποίος 

να συµπληρώνεται και µε οργάνωση πλήρους συστήµατος εσωτερικού ελέγχου. Ο 

εσωτερικός έλεγχος είναι το απαραίτητο συµπλήρωµα οποιασδήποτε οικονοµικής 

διαχείρισης ξένης περιουσίας. Η ανάγκη για μετρήσιμα, αντικειμενικά και φερέγγυα 

δεδομένα παράλληλα με την επιβαλλόμενη ανάγκη για περιορισμό της διαφθοράς και της 

απάτης ήτανε οι θεμελιώδης παράγοντες για την ανάπτυξη της επιστήμης και της 

επαγγελματικής δραστηριότητας της εσωτερικής ελεγκτικής. Παράλληλα , με το ξέσπασμα 

της ελληνικής κρίσης και τη παρατεταμένη ύφεση η ανάγκη έγινε, ακόμα πιο επιτακτική,  

για την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων σε τομείς νευραλγικούς, των οποίων η 

αποτελεσματική λειτουργία θα μπορούσε να συμβάλλει στη μείωση του δημόσιου χρέους 

και ελλείμματος. Ταυτόχρονα, το συνεχές εξελισσόμενο περιβάλλον για τις επιχειρήσεις 

αλλά και οι ολοένα μεταβαλλόμενες οικονομικές, πολιτικές, νομοθετικές και τεχνολογικές 

συνθήκες τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα κρίνουν απαραίτητη την 

εισαγωγή του Εσωτερικού Ελέγχου και την ενίσχυση της Εταιρικής Διακυβέρνησης. Οι 

επιχειρήσεις καλούνται να λειτουργούν σύμφωνα με ένα κανονιστικό και νομοθετικό 

 πλαίσιο το οποίο μεταβάλλεται συνεχώς, να ευθυγραμμίζονται επαρκώς με τις 

τεχνολογικές εξελίξεις και να διαχειρίζονται με αποτελεσματικότητα τους πόρους τους. 

 

Έτσι, μέσα στην πολύπλοκη και ραγδαίως εξελισσόμενη σημερινή οικονομική 

πραγματικότητα ο έλεγχος αποκτά μια συνεχώς αυξανόμενη σημασία. Ο έλεγχος των 

μεγάλων οικονομικών μονάδων, που συγκεντρώνουν συνήθως αξιόλογο πλούτο, ο οποίος 
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είναι κτήμα ενός ευρύτερου φάσματος κοινωνικών τάξεων καθίσταται σήμερα όλο και πιο 

επιτακτικός. Ο πειρασμός για ατασθαλίες, καταχρήσεις, απόκρυψη στοιχείων και άλλες 

διαχειριστικές ανωμαλίες, προκειμένου να προσποριστούν διάφορα άτομα οικονομικά 

ωφέλει, είναι μεγάλος. Παράλληλα, η ανάγκη για να διασαφηνιστούν πλήρως οι 

δραστηριότητες της επιχείρησης, επιβάλλει τον έλεγχο από τους Ορκωτούς Λογιστές και 

μάλιστα μέσα από τις νέες κατευθυντήριες γραμμές που χαράζονται πάνω στα Πρότυπα 

Ελεγκτικής. Φυσικά μεγάλη σημασία, δίνεται στον ακριβή καθορισμό των κριτηρίων μέσα 

από τα οποία ασκείται έλεγχος, δεν θα πρέπει επίσης να αγνοηθεί και η ευθύνη που 

απορρέει από την υπογραφή των εκθέσεων ελέγχου, καθώς και η επιλογή των κατάλληλων 

αποδεικτικών στοιχείων, πάνω στα οποία θα στηριχθεί ο έλεγχος, συνήθως μέσα από τη 

χρήση μεθόδων στατιστικής δειγματοληψίας και διερεύνηση των δυνατοτήτων για 

ηλεκτρονική επεξεργασία των διαφόρων δεδομένων. Σήμερα οι οργανισμοί, τόσο στον 

ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα, λειτουργούν σε ένα περιβάλλον το οποίο εμπεριέχει 

κινδύνους κάθε μορφής που δυνατό να αποτρέψουν στο οργανισμό να επιτύχει τους 

στόχους του και που η διεύθυνση ενός οργανισμού καλείται να περιορίσει ή/ και να τους 

αντιμετωπίσει.  Σύμφωνα με τις σύγχρονες μεθόδους αλλά και επικρατούσες αντιλήψεις 

περί διακυβέρνησης, ένα ορθολογικά οργανωμένο, αξιόπιστο και αποτελεσματικό σύστημα 

ελέγχου προϋποθέτει την ύπαρξη τριών διακριτών επιπέδων ελέγχου που αφορούν τις 

εσωτερικές διαδικασίες ελέγχου (internal controls), τον εσωτερικό έλεγχο (internal audit) 

και τον εξωτερικό έλεγχο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας, η ποικιλομορφία καθώς και η πολυπλοκότητα των 

δραστηριοτήτων της οικονομικής μονάδα, η έξαρση της τεχνολογίας απαιτούν την εύρεση 

μηχανισμών για την αποτελεσματική διαχείριση του επιχειρησιακού κινδύνου. Σημαντικό 

εργαλείο στη διαχείριση αυτών των κινδύνων αποτελεί η ύπαρξη ενός ολοκληρωμένου 

συστήματος ελέγχου.  

Ο ρόλος του ελεγκτή και γενικότερα της Ελεγκτικής τόσο για τον ιδιωτικό όσο και για τον 

δημόσιο τομέα αποκτά ζωτικής σημασίας και αξίας, καθώς το περιβάλλον των 

επιχειρήσεων εξελίσσεται συνεχώς μαζί με αυτό μεταβάλλεται με όλο και πιο 

αυξανόμενους ρυθμούς το οικονομικό, πολιτικό, νομοθετικό και κοινωνικό περιβάλλον σε 

παγκόσμιο αλλά και σε εθνικό επίπεδο. 

Ειδικά τα τελευταία χρόνια η ανάγκη για εύρεση πόρων τόσο στην Ελλάδα όσο και σε 

παγκόσμιο επίπεδο είχαν σαν αποτέλεσμα την εντατικοποίηση ελέγχων, ώστε να 

εισπράττονται διαφυγόντα κέρδη. Ο έλεγχος  αποτελεί πλέον αναπόσπαστο κομμάτι για 

κάθε οικονομική μονάδα ώστε να αποφεύγονται και να αντιμετωπίζονται τα ανθρώπινα 

σφάλματα, έτσι ώστε να παρέχονται αξιόπιστες λογιστικές  πληροφορίες και να 

αποφεύγεται η οικονομική απάτη. 

Ο στόχος του εσωτερικού ελέγχου είναι πρωτίστως η πρόληψη και μεταγενέστερα η 

αναζήτηση, η διαπίστωση και η αντιμετώπιση τυχόν σφαλμάτων  και αδυναμιών για την 

αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία των διαδικασιών της οικονομικής 

οντότητας. Σύμφωνα με τις σύγχρονες μεθόδους περί διακυβέρνησης, ένα ορθολογικά 

οργανωμένο, αξιόπιστο και αποτελεσματικό σύστημα ελέγχου προϋποθέτει την ύπαρξη 

τριών διακριτών επιπέδων ελέγχου, που αφορούν τις εσωτερικές διαδικασίες ελέγχου 

(internal controls), τον εσωτερικό έλεγχο (internal audit) και τον εξωτερικό έλεγχο. 

Ο εσωτερικός έλεγχος στην Ελλάδα άρχισε να εμφανίζεται δειλά, προς το τέλος της 

δεκαετίας του 1970 και στις αρχές του 1980. Το Ελληνικό Ινστιτούτο εσωτερικών 

ελεγκτών του πρωτοδικείου Αθηνών (Ε.Ι.Ε.Ε.) ιδρύθηκε το 1985 με 1457/7.6.85, το οποίο 
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είναι και το αρμόδιο συλλογικό όργανο που εκφράζει τον Εσωτερικό Έλεγχο στην Ελλάδα. 

Απαρτίζεται από επταμελές διοικητικό συμβούλιο και έχει ως μέλη πτυχιούχους ανωτάτων 

σχολών που ασκούν αποδεδειγμένα το επάγγελμα του εσωτερικού ελεγκτή.  

 

Κύριος σκοπός της μελέτης είναι η ανάδειξη του βαθμού αναγκαιότητας και χρησιμότητας 

του εσωτερικού ελέγχου, ώστε η δημόσια διοίκηση να λειτουργεί σωστά και αποδοτικά. 

Ακόμη, σκοπός της μελέτης αυτής είναι να εξεταστεί η ύπαρξη και η εφαρμογή 

εσωτερικών ελεγκτικών διαδικασιών, αλλά και να εξεταστεί η εφαρμογή κατάλληλων 

μέτρων για την αποτελεσματική ενίσχυση της διαφάνειας και της αποδοτικότητας των 

δημόσιων υπηρεσιών. Η εργασία στηρίζεται σε όσο το δυνατόν πρόσφατη βιβλιογραφία 

όπου παρατίθενται επίκαιρες απόψεις.  

 

Η συγκεκριμένη εργασία καλείται να απαντήσει σε συγκεκριμένα διερευνητικά 

ερωτήματα, όπως για παράδειγμα για το ποια είναι η διάκριση μεταξύ εσωτερικού ελέγχου 

και συστήματος εσωτερικού ελέγχου. Ακόμη, δίνει απαντήσεις για το έργο των ελεγκτικών 

σωμάτων, την κακοδιαχείριση και τις απάτες στην δημόσια διοίκηση και τον ρόλο των 

συστημάτων εσωτερικού ελέγχου. Ποια είναι τα πιθανά προβλήματα που ενδέχεται να 

αντιμετωπίσει ο ελεγκτής κατά τη διενέργεια του ελέγχου.  Ακόμη και αν, τελικά, 

αυξήθηκε η αποδοτικότητα του δημόσιου από τον Εσωτερικό Έλεγχο. 

 

Η εργασία αυτή διαρθρώνεται σε οχτώ κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται µια 

εισαγωγή στην ελεγκτική και στον εσωτερικό έλεγχο. Στο δεύτερο κεφάλαιο, γίνεται μια 

βιβλιογραφική επισκόπηση του εσωτερικού ελέγχου στην Ευρώπη. Στο τρίτο κεφάλαιο, 

γίνεται μια ιστορική αναδρομή του εσωτερικού ελέγχου, ακόμη, παρουσιάζονται η έννοια, 

ο αντικειμενικός σκοπός, οι αρχές και τα είδη του εσωτερικού ελέγχου, ο ρόλος των 

συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, της Υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου και της Επιτροπής 

Ελέγχου, καθώς επίσης τα πρότυπα και ο κώδικας δεοντολογίας που εφαρµόζονται από 

τους εσωτερικούς ελεγκτές, τα οφέλη και οι αδυναμίες του εσωτερικού έλεγχου, αλλά και 

ποια θα πρέπει να είναι τα προσόντα ενός εσωτερικού ελεγκτή. Στο τέταρτο κεφάλαιο, 

παρουσιάζεται ο εσωτερικός έλεγχος στο δημόσιο τομέα. Ξεκινώντας, με μια 

βιβλιογραφική επισκόπηση στην διακυβέρνηση δημόσιας διοίκησης και συνεχίζοντας με 

τον ρόλο του εσωτερικού ελέγχου στο δημόσιο τομέα, τα βασικά χαρακτηριστικά και τις 
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απαιτήσεις ενός συστήματος για την άσκηση αποτελεσματικότερου ελέγχου, τις 

διαδικασίες και τα είδη ελέγχου στο δημόσιο. Επισημαίνονται, τα είδη ελέγχου, τα 

ελεγκτικά σώματα και η επιτροπή ελέγχου που συναντώνται στη πράξη, αλλά και ποια 

προβλήματα δημιουργούνται από την λειτουργία του δημόσιου τομέα. Στο επόµενο 

κεφάλαιο, εξετάζεται η διαφθορά και η κακοδιοίκηση του δημόσιου τομέα, 

παρουσιάζοντας μια εκτενή αναφορά στις σημασίες των δύο αυτών φαινομένων. Επιπλέον, 

επισημαίνεται η διαχείριση κινδύνου, προκειμένου να εντοπιστούν τα προβλήματα 

διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Στο έκτο κεφάλαιο, τονίζεται η καταπολέμηση της 

δημόσιας απάτης. Στο έβδομο κεφάλαιο δίνεται ένα παράδειγμα – μια μελέτη περίπτωσης 

κακοδιαχείρισης και εξαπάτησης του δημοσίου. Τέλος, στο όγδοο κεφάλαιο δίνονται οι 

προτάσεις και τα συμπεράσματα. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ 

 

1.1 ΕΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΙΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ  
 

Σύμφωνα με την  Αμερικανική Ένωση Λογιστικής (American Accounting Association) η 

Ελεγκτική ορίζεται ως «μια συστηματική διαδικασία αντικειμενικής συγκέντρωσης και 

αξιολόγησης ελεγκτικών τεκμηρίων, που αφορούν σε πιστοποιήσεις οικονομικών 

ενεργειών και γεγονότων, με σκοπό την εξακρίβωση του βαθμού ανταπόκρισης μεταξύ 

αυτών των πιστοποιήσεων και των προκαθορισμένων κριτηρίων, για τη γνωστοποίηση των 

αποτελεσμάτων σε ενδιαφερόμενους χρήστες». 

Επομένως, η Ελεγκτική  αποτελεί τον επιστημονικό κλάδο  των  οικονομικών  επιστημών  

που έχει σαν αντικείμενο αρχές, κανόνες, 

όρους και προϋποθέσεις για τη διενέργεια οικονομικού ελέγχου σε κάθε οικονομική  

μονάδα  που  στοχεύει  στη  διαφύλαξη  και  τη  σωστή  διαχείριση  των  οικονομικών  

πόρων,  καθώς  και την  ανάπτυξη  και  αξιοποίηση  του  ανθρώπινου  δυναμικού. Με την 

Ελεγκτική είναι δυνατή η πρόληψη λαθών και η διαπίστωση τις πραγματικής 

χρηματοοικονομικής κατάστασης τις οικονομικής μονάδας. Χαρακτηρίζεται  ως  επιστήμη  

γιατί  μέσα  από  τη  διερεύνηση  παρέχει  συνεχώς  καινούργια  γνώση,  ως 

τεχνική δε, γιατί σε συνδυασμό με την παραγόμενη επιστημονική γνώση ικανοποιεί  

τις ανάγκες του ελέγχου και φέρει την αποστολή τις. 
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Αναλυτικότερα, η ελεγκτική εξετάζει βασικά τα εξής τρία θέματα:  

 Το αντικείμενο του ελέγχου, τι ελέγχεται, γιατί είναι αναγκαίος ο έλεγχος και ποιοι σκοποί 

επιδιώκονται με τον έλεγχο . 

  Το υποκείμενο του ελέγχου, (οι ελεγκτές) ποια πρόσωπα διενεργούν τον έλεγχο και ποια 

πρέπει να είναι τα προσόντα τις. 

 Τις ελεγκτικές διαδικασίες, (τεχνική του ελέγχου) πως διενεργείται ο έλεγχος. 

 

1.2 ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ 

 

Η Ελεγκτική ως λειτουργία στην ευρύτερη διοίκηση (Ιδιωτική και Κρατική) μιας 

κοινωνίας διακρίνεται στα εξής: 

 Εσωτερική Ελεγκτική 

Οι εσωτερικοί έλεγχοι πραγματοποιούνται από ειδικευμένους υπαλλήλους της επιχείρησης 

( ελεγκτές - επιθεωρητές) . 

 Εξωτερική (Ανεξάρτητη) Ελεγκτική 

Οι εξωτερικοί έλεγχοι διενεργούνται από ειδικευμένους επαγγελματίες ή εταιρείες που δεν 

αποτελούν εξαρτώμενοι από την επιχείρηση. 

 Κρατική  Ελεγκτική 

Οι έλεγχοι αυτοί εκτελούνται από κρατικούς ή ημικρατικούς φορείς ( Εφοριακούς ή 

Τραπεζικούς υπαλλήλους). ( Κ. Κάντζος , Α. Χονδράκη , 2006) 

 

 

1.3 ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

Οι διακρίσεις του ελέγχου γίνονται βάση κάποιων συγκεκριμένων κριτηρίων. Έτσι, οι 

επικεφαλής των οικονομικών μονάδων υποβοηθούνται σημαντικά στο να προσεγγίσουν 

και να αξιολογήσουν τα είδη των ελέγχων και να διατάξουν τη διενέργεια εκείνων των 

ελέγχων που αρμόζουν στη φύση, στις ιδιαιτερότητες και στις επιλεγμένες προτεραιότητες 

της διαχείρισης ενός οικονομικού οργανισμού. Οι έλεγχοι διακρίνονται ανάλογα με : 
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Τα είδη των ελέγχων με βάση την έκταση είναι τα εξής: 

 

1.Γενικοί: καλούνται οι έλεγχοι που αφορούν το σύνολο των δραστηριοτήτων της 

εταιρίας, πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) και 

αποβλέπουν στην έκφραση γνώμης για την ορθή απεικόνιση των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων και την τήρηση των διαδικασιών για την επίτευξη του σκοπού της. 

2. Ειδικοί: καλούνται οι έλεγχοι που αφορούν συγκεκριμένους λογαριασμούς ή τομείς και 

διαδικασίες της εταιρίας (π.χ. έλεγχος ταμείου, πελατών, κ.ο.κ.), συνήθως 

πραγματοποιούνται αιφνιδιαστικά και αποβλέπουν στην αποκάλυψη λαθών, εσκεμμένων ή 

μη, στην ορθή τήρηση των λογαριασμών ή των διαδικασιών. 

 

Τα είδη των ελέγχων με βάση το πρόσωπο του ελεγκτή είναι τα εξής: 

 

1. Εξωτερικός έλεγχος: καλείται ο διενεργούμενος από πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) που 

δεν έχει εξαρτημένη σχέση εργασίας με την εταιρία, δεν σχετίζεται οικονομικά με αυτήν, 

ούτε με τους μετόχους ή τη διοίκηση αυτής, έχει λάβει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, στις 

περιπτώσεις που απαιτείται, και διαθέτει τα προβλεπόμενα αυξημένα προσόντα. 

2.Εσωτερικός έλεγχος: καλείται ο διενεργούμενος από πρόσωπο που διαθέτει 

επιστημονικά και επαγγελματικά προσόντα γνώσης και εμπειρίας, αλλά έχει την ιδιότητα 

του υπαλλήλου της ελεγχόμενης εταιρίας και ταυτόχρονα σχετίζεται άμεσα με τα άτομα 

και τα στελέχη που καθορίζουν την πορεία της. Ο εσωτερικός ελεγκτής είναι 

‘υποχρεωμένος’ να υπακούσει στον εσωτερικό κανονισμό και υποδείξεις της διοίκησης της 

εταιρίας, οι οποίες μπορεί να αποκλίνουν από τα γενικά ελεγκτικά πρότυπα. 

Στην καθημερινή πραγματικότητα διαφόρων οικονομικών μονάδων, οι παραπάνω έλεγχοι 

δεν είναι ξεκομμένοι μεταξύ τους. Συνήθως συνδυάζονται και αλληλοσυμπληρώνονται, με 

απώτερο σκοπό ο συνολικός να είναι περισσότερο αποτελεσματικός και τα συμπεράσματα 

που θα εξαχθούν να είναι αιτιολογημένα και τεκμηριωμένα. Πάντως, οι δυο κυριότερες 

κατηγορίες ελέγχων, που αποτελούν και το βασικό σημείο αναφοράς της ελεγκτικής 

διαδικασίας, είναι ο εσωτερικός έλεγχος και ο εξωτερικός. 
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Τα είδη των ελέγχων με βάση τον φορέα είναι τα εξής: 

 

1.Προληπτικοί: είναι όσοι διενεργούνται με σκοπό την πρόληψη λαθών κατά την τήρηση 

των λογαριασμών και των διαδικασιών. 

2.Κατασταλτικοί: είναι αυτοί που διενεργούνται μετά από την εκτέλεση μιας πράξης και 

αποβλέπουν στην εύρεση και καταστολή εκούσιων ή ακούσιων σφαλμάτων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ  

 

Πολλές μελέτες έχουν διεξαχθεί με αντικείμενο τον εσωτερικό έλεγχο γενικά, όπως επίσης 

έχουν διεξαχθεί άλλες τόσες έρευνες με θέμα τον εσωτερικό έλεγχο και τον ρόλο αυτού 

στη δημόσια διοίκηση. Με την πολύτιμη βοήθεια των βιβλιογραφικών αναφορών 

παρακάτω παρουσιάζονται άρθρα και αναφορές που σχετίζονται με την έννοια του 

εσωτερικού ελέγχου, τα διεθνή ελεγκτικά πρότυπα, καθώς επίσης και με τον έλεγχο στον 

ελληνικό δημόσιο τομέα και τη διάρθρωση της ελεγκτικής διαδικασίας. 

 Ο Παπάς (1999), αναφέρεται στην έννοια και τις αρχές της ελεγκτικής, παρουσιάζει τα 

απαραίτητα προσόντα που πρέπει να κατέχει ο ελεγκτής, αλλά και τις υποχρεώσεις – 

ευθύνες με τις οποίες είναι επιφορτισμένος. Επιπλέον, αναλύει τα είδη στα οποία 

διακρίνεται ο εσωτερικός έλεγχος και στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς του.  

Οι Νεγκάκης και Ταχυνάκης (2013), αρχικά αναφέρονται στην ελεγκτική επιστήμη, 

αναλύοντας την και δίνουν τον εννοιολογικό ορισμό και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 

Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου, εν συνεχεία προβαίνουν στην ανάλυση του Κώδικα 

Επαγγελματικής Δεοντολογίας του εσωτερικού ελέγχου, στα βήματα διενέργειας του 

εσωτερικού ελεγκτικού έργου, όπως επίσης παρουσιάζουν τον τρόπο με τον οποίο ο 

ελεγκτής επιλέγει το δείγμα στο οποίο θα ασκήσει τον έλεγχό του. Τέλος, εκθέτουν 

στοιχεία του εσωτερικού, εξωτερικού και φορολογικού ελέγχου διαφόρων στοιχείων ενός 

οργανισμού (π.χ. πάγια περιουσιακά στοιχεία, αποθέματα, χρεόγραφα και απαιτήσεις, 

κ.λπ.).  

Οι Johnson και Jaenicke (1980), αναλύουν τον εσωτερικό έλεγχο σε περιβάλλον κινδύνου 

και γενικά παρουσιάζουν πως ανάλογα με το περιβάλλον στο οποίο ασκείται μπορεί να 

επηρεαστεί ο έλεγχος. Ακόμη αναλύουν το πλαίσιο αξιολόγησης του εσωτερικού ελέγχου, 

τους στόχους του τελευταίου, καθώς παραθέτουν και υποδείγματα αναφορών του 
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εσωτερικού ελεγκτή προς την διοίκηση του ελεγχόμενου φορέα. Οι αναφορές αυτές 

δείχνουν ευρήματα του ελέγχου και τις προτάσεις του ελεγκτή για επίλυση των 

προβλημάτων που εντοπίστηκαν κατά την εκτέλεση του έργου του.  

Οι Κάντζος και Χονδράκη (2006), τονίζουν τις βασικές αρχές, τις οποίες  απαραίτητα 

πρέπει να ακολουθεί ένας εσωτερικός ελεγκτής και έπειτα αφού μνημονεύσουν τους 

σκοπούς των Προτύπων εσωτερικού ελέγχου, τα χωρίζουν σε τρεις μεγάλες κατηγορίες: 

Χαρακτηριστικών Ιδιοτήτων, Απόδοσης και Εφαρμογής. Στη συνέχεια διερευνούν τη 

σχέση εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου με αναφορές στις διαφορές και ομοιότητές 

τους, ενώ τονίζεται και η σημασία της συνεργασίας μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού 

ελεγκτή. Επίσης, ορίζεται η Εταιρική Διακυβέρνηση ως το πλαίσιο εταιρικής πρακτικής 

και συμπεριφοράς με στόχο τη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ των 

οργανισμών/επιχειρήσεων και του ευρύτερου επενδυτικού κοινό και στα πλαίσια αυτής 

συσχετίζεται η οργάνωση του εσωτερικού ελέγχου.  

Ο Coupland (1993), ακόμη, υποστηρίζει ό,τι αρκετές υπηρεσίες του δημόσιου τομέα 

περιορίζονται από πρακτικές του παρελθόντος, οι οποίες επηρεάζουν τη λειτουργία του 

εσωτερικού ελέγχου. Επιπλέον, τονίζει ότι οι δημόσιοι οργανισμοί πρέπει απαραίτητα και 

οφείλουν να  ξεκαθαρίζουν τους στόχους τους, προκειμένου ο εσωτερικός έλεγχος να 

μπορεί να ανταποκριθεί στην αποστολή του. Επίσης, οι ελεγκτές του δημόσιου τομέα 

πρέπει να διευρύνουν σε συνεχή βάση τις ικανότητές τους, καθώς υπάρχει λογοδοσία για 

τους πόρους του δημοσίου.  

Το Διεθνές Πλαίσιο: Σωστή Διακυβέρνηση στο Δημόσιο Τομέα (2014), το οποίο 

αναπτύχθηκε από IFAC και Chartered Institute of Public Finance and Accountancy, για τη 

βελτίωση και υποστήριξη της αποτελεσματικής διοίκησης του δημόσιου τομέα. Το πλαίσιο 

ενθαρρύνει την καλύτερη διοίκηση και διαχείριση των οργανισμών του δημόσιου τομέα με 

τη βελτίωση της λήψης αποφάσεων και της αποτελεσματικής χρήσης των πόρων. Στα 

πλαίσια αυτού αναλύονται εκτενέστερα οι αρχές για τη σωστή διακυβέρνηση στο δημόσιο 

τομέα, οι οποίες συνοψίζονται στις ακόλουθες: α) συμπεριφορά με ακεραιότητα, 

επιδεικνύοντας ισχυρή δέσμευση σε ηθικές αξίες, σεβόμενοι τους νόμους και κανονισμούς, 

β) διασφάλιση της διαφάνειας και δέσμευση των ενδιαφερόμενων μερών, γ) καθορισμός 

των αποτελεσμάτων στα πλαίσια της βιώσιμης οικονομίας, κοινωνικών και 
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περιβαλλοντικών οφελών, δ) καθορισμός των αναγκαίων παρεμβάσεων για 

βελτιστοποίηση των επιτευγμάτων των προτιθέμενων αποτελεσμάτων, ε) ανάπτυξη της 

ικανότητας του οργανισμού, συμπεριλαμβανομένης της καταλληλότητας της διοίκησης και 

των υπαλλήλων της, ζ) διαχείριση των κινδύνων και της λειτουργίας μέσα από τον ισχυρό 

εσωτερικό έλεγχο και τη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών και η) εφαρμογή των 

ορθών πρακτικών όσον αφορά τη διαφάνεια, την υποβολή εκθέσεων και τον έλεγχο για την 

παροχή αποτελεσματικής λογοδοσίας. 

 

Παρακάτω, ακόμη, παρουσιάζονται μελέτες που αναφέρονται στον εσωτερικό έλεγχο, 

καθώς και σε θέματα που έχουν να κάνουν με την σωματειακή διοίκηση στην Ευρώπη. 

Αρκετές είναι οι μελέτες που έχουν διεξαχθεί κατά καιρούς µε αντικείμενο τον εσωτερικό 

έλεγχο στη τοπική αυτοδιοίκηση. Έτσι, περιγράφονται συνοπτικά ορισμένες από αυτές που 

έχουν πραγματοποιηθεί και διερευνούν την ύπαρξη και λειτουργία εσωτερικού ελέγχου σε 

τοπικό επίπεδο. Οι μελέτες αυτές έχουν γίνει από συγγραφείς στην Ολλανδία, την Μεγάλη 

Βρετανία, το Βέλγιο και την Ιταλία.  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2012 παρουσίασε μελέτη για τον εσωτερικό έλεγχο στο 

Δημόσιο Τομέα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από τη δεκαετία του 1980 στην 

Ευρώπη έχουν γίνει σημαντικές αλλαγές στη δημόσια διοίκηση. Σήμερα, οι περισσότερες 

από τις 27 χώρες-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαθέτουν συστήματα εσωτερικού ελέγχου 

και στο δημόσιο τομέα. Αν όχι όλες από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι 

περισσότερες που εφαρμόζουν τον εσωτερικό έλεγχο στο δημόσιο  τομέα , έχουν 

εδραιώσει την λειτουργία του με ειδικούς κανονισμούς και διαδικασίες. Σίγουρα βέβαια 

υπάρχουν διαφορές ανάμεσα σε αυτές τις χώρες – μέλη όχι μόνο στην λειτουργία του 

εσωτερικού ελέγχου αλλά και στα τμήματα του δημοσίου που καλύπτει ο εσωτερικός 

έλεγχος. Υπάρχουν για παράδειγμα χώρες όπως η Λιθουανία, η Ρουμανία και η Εσθονία, 

στις οποίες δεν εφαρμόζεται ακόμη στους δήμους, αλλά επιδιώκεται η εφαρμογή έστω 

τμήματος εσωτερικού ελέγχου. Αντίστοιχη έρευνα παρουσιάστηκε και από το Συμβούλιο 

της Ευρώπης για τον εσωτερικό έλεγχο στους δήμους και τις περιφέρειες της Ευρώπης, ο 

οποίος µπορεί να βοηθήσει στην αποτελεσματική και αποδοτική χρήση των δημοσιών 

πόρων και στην επίτευξη των στόχων των τοπικών εξουσιών. Εντοπίστηκαν έντονες 

διαφορές μεταξύ των χωρών - μελών, καθώς οι μισές σχεδόν από τις χώρες που πήραν 
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μέρος στην έρευνα διαθέτουν νομοθετικό πλαίσιο που απαιτεί ή τουλάχιστον προτείνει την 

εφαρμογή του εσωτερικού ελέγχου σε τοπικό επίπεδο. Όπως, η Μεγάλη Βρετανία που 

χρησιμοποιεί τόσο τον εσωτερικό όσο και τον εξωτερικό ελεγκτή σε τοπικό επίπεδο. 

Υπάρχουν όμως και χώρες, οι οποίες θεωρούν ότι οι τοπικές αρχές δεν διαθέτουν τους 

απαραίτητους πόρους για την λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου ή υποθέτουν πως η 

λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου είναι άκαρπη εξαιτίας της μη διάθεσης κατάλληλων 

μέσων και πόρων. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι τα νέα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

εντάσσουν σιγά-σιγά και σταδιακά την εφαρμογή του εσωτερικού ελέγχου σε τοπικό και 

δημοτικό επίπεδο, πάντα µε τη βοήθεια και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

3.1 ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ 

 

Έλεγχος, γενικά, είναι η έρευνα για την αλήθεια, την ορθότητα, την ικανότητα, τη 

γνησιότητα, την αξία κ.λ.π. των περιουσιακών στοιχείων, των αποτελεσμάτων και της 

θέσης μιας οικονομικής οντότητας. 

Ο Εσωτερικός Έλεγχος αποτελεί ένα από τα σημαντικά εργαλεία της Διοίκησης, το οποίο 

βοηθά την οικονομική μονάδα να επιτύχει τους στόχους της, εξετάζοντας και 

αξιολογώντας με μια συστηματική και μεθοδική προσέγγιση τις διαδικασίες και τις  

δραστηριότητες του οργανισμού και καταθέτοντας, στο τέλος, μία διάγνωση η οποία 

βεβαιώνει λιγότερο ή περισσότερο την καλή λειτουργία, διατυπώνοντας προτάσεις για τη 

βελτίωση της αποτελεσματικότητάς τους, με σκοπό την επαγρύπνηση των υπευθύνων και 

της κεντρικής διοίκησης και μία κατάλληλη θεραπεία, που αποβλέπει στην διασφάλιση των 

συμφερόντων του οργανισμού, στην αξιοπιστία των πληροφοριών, στην 

αποτελεσματικότητα των ενεργειών και στην ανταγωνιστικότητα. Επομένως, ο εσωτερικός 

έλεγχος ουσιαστικά ενεργεί ως ένα «δίχτυ ασφαλείας» για την όλη οργάνωση και τη 

συμμόρφωση του οργανισμού με νομοθεσίες, κανονισμούς και βέλτιστες πρακτικές. Ο 

εσωτερικός ελεγκτής ακούει, προσέχει, παρατηρεί και αναλύει. Έπειτα, συνθέτει τις 

παρατηρήσεις του, σχεδιάζει, υιοθετεί ώστε να γράψει λύσεις και να εφαρμόσει μέτρα 

ελέγχου, για να ξαναχτίσει τη διοίκηση. Στο τέλος παράγει μία έκθεση και διανέμει τα 

συμπεράσματά του.  

 

 

Τα μέτρα ελέγχου που λαμβάνει ο εσωτερικός ελεγκτής αποσκοπούν  : 

 Στη συστηματική διαφύλαξη των περιουσιακών στοιχείων και στην προστασία του 

ανθρώπινου δυναμικού της οικονομικής μονάδας, 

 Στην πλήρη λειτουργία του λογιστικού συστήματος σύμφωνα με τις γενικά 

παραδεκτές αρχές της Λογιστικής και τις διατάξεις των σχετικών νόμων, 
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  Στη συνεχή ενθάρρυνση και παρακολούθηση της άμεσης εφαρμογής από το 

προσωπικό των εντολών της διοίκησης, 

 Στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των εργασιών της επιχείρησης, 

 Στη συνεχή και πλήρη συμμόρφωση της διοίκησης με τους νόμους που διέπουν την 

λειτουργία της οικονομικής μονάδας. 

 

Η υπηρεσία του  Εσωτερικού Ελέγχου ( Internal Auditing) είναι μια ανεξάρτητη, 

αντικειμενική διαβεβαιωτική και συμβουλευτική δραστηριότητα, καλά σχεδιασμένη και 

οργανωμένη να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις διαδικασίες και τις λειτουργίες της 

οικονομικής μονάδας, μέσω τεχνικών και επιστημονικών προσεγγίσεων, με σκοπό την 

αποτελεσματική αποτίμηση και διαχείριση του επιχειρηματικού κινδύνου, τον περιορισμό 

ή εξάλειψη αυτού, που αναλαμβάνει η διοίκηση να διαχειρισθεί για την πραγματοποίηση 

των στρατηγικών στόχων. Με άλλα λόγια, βοηθά τον οργανισμό να επιτύχει τους 

αντικειμενικούς σκοπούς του, δίνοντας του μια συστηματική κα πειθαρχημένη προσέγγιση 

για να εκτιμήσει και να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα των λειτουργιών όπως : της 

διαχείρισης κινδύνων, των μέτρων ελέγχου (controls) και της διακυβέρνησης. 

 

Με το « σύστημα εσωτερικού ελέγχου » πραγματοποιείται καλύτερη και κατάλληλη 

οργάνωση των οικονομικών, λογιστικών και λοιπών υπηρεσιών της εταιρείας., κατάλληλη 

κατανομή αρμοδιοτήτων και ευθυνών του προσωπικού καθώς και εφαρμογή κανόνων και 

διαδικασιών, μέτρων και ελέγχων. 

Ο εσωτερικός έλεγχος έχει ως στόχο να περιορίζει τον κίνδυνο λαθών και άλλων 

ανωμαλιών κατά την εκτέλεση των συναλλαγών. Με τον εσωτερικό έλεγχο τα περιουσιακά 

στοιχεία των οικονομικών οντοτήτων  αποκτούν μεγαλύτερη ακρίβεια και αξιοπιστία και 

φυλάσσονται αποτελεσματικά (π.χ. αποθέματα, χρεόγραφα). 

Σύµφωνα µε το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών των ΗΠΑ (Institute of Internal Auditors, 

IIA), ο Εσωτερικός Έλεγχος ορίζεται ως:  

«Ο Εσωτερικός Έλεγχος είναι µία ανεξάρτητη, αντικειμενική, ασφαλής και 

συμβουλευτική δραστηριότητα, σχεδιασμένη να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις 

λειτουργίες του οργανισμού. Βοηθά έναν οργανισμό να επιτύχει τους αντικοινωνικούς 
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σκοπούς του, προσφέροντας µία συστηματική επιστημονική προσέγγιση για την 

αποτίμηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας της διαχείρισης κινδύνων, των 

συστημάτων ελέγχου και των διαδικασιών διοίκησης (εταιρικής διακυβέρνησης)». 

 

 

 

 

3.2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

Αντικειμενικός σκοπός του Εσωτερικού Ελέγχου είναι η παροχή υψηλού και ταυτόχρονα 

εξειδικευμένου επιπέδου υπηρεσιών προς τη διοίκηση κάθε οργανισμού, η αξιολόγηση των 

συστημάτων στα οποία στηρίζει ο οργανισμός τη λειτουργία του, µε πρώτο απ’ όλα το ίδιο 

το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου, καθώς επίσης και τη βοήθεια προς όλα τα µέλη για την 

αποτελεσματικότερη άσκηση των καθηκόντων τους, µέσω επιστημονικών αναλύσεων και 

παροχής σχετικών συμβουλών, µε το ελάχιστο δυνατό κόστος. 

 

 

 

Ειδικότερα, ο εσωτερικός έλεγχος εξετάζει και αξιολογεί:  

 Τη παρακολούθηση, την αξιολόγηση και την αποτελεσματική διαχείριση του 

επιχειρηματικού κινδύνου. Η επιτυχία του Εσωτερικού Ελέγχου είναι να επισημάνει 

τις περιοχές υψηλών κινδύνων, να αξιολογήσει τον κίνδυνο (πιθανότητες να µην 

πραγματοποιηθούν οι ευκαιρίες), να επισημάνει τις γενεσιουργικές αιτίες και να 

εισηγηθεί στη διοίκηση για τη λήψη διορθωτικών μέτρων.  

 Την ύπαρξη συστήματος οργάνωσης και επάρκειας αυτού σε όλα τα ιεραρχικά 

επίπεδα.  

 Την ύπαρξη κατάλληλων διαδικασιών και απαραίτητων εξουσιοδοτήσεων, που 

ρυθμίζουν τη σωστή θεμελίωση των σχέσεων και συναλλαγών µε τρίτους. 

 Την εξασφάλιση της ορθότητας και νομιμότητας των οικονομικών καταστάσεων 

και βιβλίων.  
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 Την αποφυγή των κλοπών, καταχρήσεων, ατασθαλιών, απόκρυψη στοιχείων. 

 Την τήρηση της πολιτικής προσλήψεων, προαγωγών, αξιολογήσεων και 

αξιοποιήσεως του δυναμικού και γενικότερα των διαδικασιών του τμήματος 

προσωπικού, καθώς και τη τήρηση της νομοθεσίας και των κανόνων 

επαγγελματικής συμπεριφοράς, όπως και της απονομής ευθυνών και 

επιβραβεύσεων.  

 Τις επικερδείς ή µη δραστηριότητες, µέσω αναλύσεων και εντοπισμό των σημείων 

εκείνων που πρέπει να διορθωθούν.  

 Την τήρηση πολιτικής που έχει χαράξει η Διοίκηση π.χ. πολιτική πωλήσεων και 

εισπράξεων, τη διαχείριση διαθεσίμων και τις αποδόσεις αυτών, τους όρους 

δανεισμού και πληρωμής αυτών.  

 Τη μέτρηση αποδοτικότητας του σύγχρονου Management σε όλα τα επίπεδα, 

εξαιρουμένης αυτής της διοίκησης, προσδοκώντας τη σωστή διαχείριση των 

παραγωγικών μέσων και πόρων. 

 Κατά πόσο τα επιµέρους τμήματα της επιχείρησης έχουν ενστερνιστεί µε την 

κουλτούρα και το όραμα της επιχείρησης. 

 Κατά πόσο οι υπηρεσίες και τα τμήματα του οργανισμού έχουν σαφή αντίληψη των 

αρμοδιοτήτων, αλλά και της αποστολής τους. 

 Κατά πόσο τα επιµέρους τμήματα της επιχείρησης είναι κατάλληλα στελεχωμένα 

και το προσωπικό αξιολογείται µε τον πιο αποδοτικό τρόπο. 

 Τον τρόπο συνεργασίας και επικοινωνίας των εργαζομένων τόσο εντός των 

τμημάτων που απαρτίζονται από αυτούς, όσο και στο σύνολό τους γενικότερα. 

Διαβλέπει, έτσι, τις όποιες αδυναμίες και προβλήματα μεταξύ του προσωπικού, που 

συνήθως οδηγούν σε δυσάρεστα αποτελέσματα, και εισηγείται σχετικώς προς τη 

διοίκηση για τη βελτίωση των αδυναμιών αυτών. 

 Το βαθμό συμμόρφωσης των εργαζομένων στις αποφάσεις της Διοίκησης και τους 

κανόνες λειτουργίας.  

 Την ύπαρξη κλίµατος αποδοχής και διάθεσης συνεργασίας μεταξύ Ελεγχόμενων 

και Ελεγκτών.  

 Τη διαδικασία τήρησης των προδιαγραφών του ποιοτικού ελέγχου, κατά πόσο 

δηλαδή ανταποκρίνονται οι υπηρεσίες και η παραγωγική δυνατότητα στα 

καθαρισμένα και θεσπισμένα standards.  
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 Την ποιότητα της εργασιακής απόδοσης και βελτίωση των αδυναμιών.  

 Την αποτελεσματικότητα των προτύπων που θέτει κάθε φορά η διοίκηση του 

οργανισμού και αξιολογεί την πολιτική που υπαγορεύει τα πρότυπα αυτά. 

 Την απόδοση των επενδύσεων βάσει του αρχικού σχεδιασμού αυτών.  

 Το συνολικό, αλλά και το επιµέρους κόστος των τμημάτων, ενώ το συγκρίνει µε το 

προϋπολογισθέν, σχετίζοντάς το και µε το αντίστοιχο όφελος.  

 Τη προσπάθεια για αποφυγή ατασθαλιών, απόκρυψης στοιχείων, αποφυγή 

καταχρήσεων, φθορών και κλοπών, καθώς και το βαθμό ενδιαφέροντος των 

εργαζομένων και των ιθυνόντων. 

 Τη πληρότητα, ακρίβεια και αξιοπιστία των οικονομικών καταστάσεων και 

βιβλίων.  

 Το βαθμό συνεργασίας της διοίκησης µε τρίτους και γενικότερα µε το 

ανταγωνιστικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται και αναπτύσσεται η 

επιχείρηση. Ταυτόχρονα, δεν παραβλέπει τη δυναμική του περιβάλλοντος αυτού, 

όπως και τα μέτρα που αναγκάζεται η επιχείρηση να λάβει όχι µόνο για την 

επιβίωσή της, αλλά και για την επιβολή της ως κυρίαρχη στο χώρο αυτό. Από την 

άλλη, δε, πλευρά, μετρά την εικόνα της επιχείρησης στην αγορά – ανταγωνισμό, 

όπως και την αντίστοιχη εικόνα του καταναλωτικού κοινού προς αυτήν και τα 

προϊόντα της, καθώς και την παρουσίαση από τους ίδιους τους εργαζόμενους σε 

αυτήν.  

 

 

Η έκταση και η ένταση του ελέγχου προσδιορίζεται από την επιχειρησιακή αρχή 

συσχέτισης του κόστους µε την ωφέλεια (cost – benefit analysis). Επομένως, ο εσωτερικός 

έλεγχος δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά οφείλει να δικαιολογεί την ύπαρξή του, 

συνεισφέροντας στη μεγιστοποίηση της αξίας της επιχείρησης. Για να συμβεί αυτό, το 

κόστος του εσωτερικού ελέγχου δεν πρέπει να υπερβαίνει τις ωφέλειες που θα προκύψουν 

από τον έλεγχο. Για παράδειγμα, εάν διαπιστωθεί ότι γίνονται λανθασμένες καταχωρήσεις 

π.χ. αποδείξεων παροχής υπηρεσιών δικηγόρων και συμβολαιογράφων της τάξεως των 400 

ευρώ ανά μήνα, είναι προτιμότερο, όσο και αν φαίνεται παράδοξο, να αφεθεί η κατάσταση 

ως έχει εάν το κόστος επίβλεψης είναι 700 ευρώ το μήνα. Τέλος, είναι καλό να τονισθεί ότι 

ο εσωτερικός έλεγχος δεν παρέχει απόλυτη, αλλά εύλογη διασφάλιση (reasonable 
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assurance) ότι οι σκοποί και οι στόχοι ενός οργανισμού θα επιτευχθούν µε τον 

αποδοτικότερο και οικονομικότερο τρόπο. 

 

 

 

3.3 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

Η αναγκαιότητα της εξέτασης των καθημερινών οικονομικών συναλλαγών και η 

εξασφάλιση της διαφάνειας στη διαχείριση των δημοσίων και μη χρημάτων φαίνεται ότι 

οδήγησαν στην θεσμοθέτηση του Ελέγχου. Από ιστορικά στοιχεία που βρέθηκαν, ο 

έλεγχος πρωτοεμφανίστηκε με την ανταλλαγή των αγαθών μεταξύ των ανθρώπων σε 

προϊστορικούς χρόνους. Από την εποχή εκείνη ακόμα που αντάλλαζαν τα αγαθά υπήρχε η 

ανάγκη της απεικόνισης των απαιτήσεων και υποχρεώσεων που δημιουργούνταν αλλά και 

η γνώση κατά πόσο αξιόπιστες είναι οι συναλλαγές αυτές, με αποτέλεσμα να γίνεται όλο 

και πιο αναγκαία η εμφάνιση της πρώτης λογιστικής εγγραφής και ταυτόχρονα 

επισημαινόταν η ανάγκη του ελέγχου μεταξύ των συναλλασσόμενων πρωτόγονων 

κοινωνιών. Ο εσωτερικός έλεγχος ως έννοια θεωρείται τόσο παλιά όσο και οι ανθρώπινες 

σχέσεις, οι πρώτες καταγεγραμμένες αναφορές συναντώνται περίπου στο 5.000 π.χ. Στις 

αυτοκρατορίες των Βαβυλωνίων και των Χαλδέων, των οποίων οι αυτοκρατορίες 

επέβαλαν πολλαπλούς φόρους σε ιδιώτες αλλά και σε επιχειρήσεις, εμφανίζονται οι πρώτοι 

μηχανισμοί έλεγχου για την ορθή συλλογή και καταγραφή των φόρων αυτών. Τα πρώτα 

αυτά συστήματα ελέγχου σχεδιάστηκαν για να ελαχιστοποιήσουν τους κινδύνους, τα λάθη 

και να διαφυλάξουν την κρατική περιουσία από ανέντιμους φοροεισπράκτορες. Τα 

επόμενα ίχνη για την ύπαρξη οικονομικών συναλλαγών, εσωτερικών ελέγχων, ελεγκτικών 

μηχανισμών και διαχωρισμό αρμοδιοτήτων φαίνονται στους Νινευϊτες της Βαβυλώνας 

γύρω στα 3.000 π. Χ., όπου υπήρχαν εμπορικοί νόμοι και λογιστικές εκθέσεις. Αντίστοιχες 

αναφορές υπάρχουν και σε άλλους πολιτισμούς όπως ο Αιγυπτιακός, ο Ελληνικός, ο 

Ρωμαϊκός, ο Αγγλικός,  ο Κινέζικος, ο Περσικός και ο Εβραϊκός. Στην αρχαία Αίγυπτο οι 

Φαραώ φορολογούσαν κυρίως τις συγκομιδές των σιτηρών και επειδή ήθελαν να ελέγχουν 

την συγκομιδή θέσπισαν το αξίωμα των «Επιστατών» για τα σιτηρά.  Αυτοί οι επιστάτες - 
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ελεγκτές ήταν λειτουργοί που έφταναν στα υψηλότερα αξιώματα του κράτους. 

Εκπαιδεύονταν στους ναούς, κατέγραφαν τις εισαγωγές και τις εξαγωγές σιτηρών που 

επισήμαιναν διάφοροι κήρυκες και απολάβαιναν μεγάλες τιμές από τους Φαραώ. Στην 

αρχαία Αθήνα περίπου το 300 π.Χ. είχε δημιουργηθεί το συνέδριο των «Λογιστών» ως 

θεσμός για την επιχείρηση των οικονομικών για την πόλη - κράτος. Ακόμα υπήρχαν οι 

«Εύθυνοι», οι οποίοι μαζί με τους λογιστές ήλεγχαν τους λογαριασμούς «διαχειρίσεως» 

των αρχόντων που αποχωρούσαν από τα δημόσια αξιώματα (Φλιτούρης, 2007). Στην 

υπόλοιπη αρχαία Ελλάδα συναντάμε τους «Εξεταστάς», τους «Απόλογους», οι οποίοι ήταν 

επιφορτισμένοι με διάφορες ελεγκτικές αρμοδιότητες. Αργότερα στην αρχαία Ρώμη, 

υπήρχαν οι «Ύπατοι», οι «Κήνσορες», οι «Τιμητές», οι «Ταμίες» οι οποίοι ήταν 

υποχρεωμένοι να ελέγχουν τα οικονομικά του δημοσίου και να υποβάλλουν εκθέσεις στη 

Σύγκλητο για τη διαχείριση του δημοσίου Χρήματος (Καζαντζής, 2006). Στα τέλη του 

Μεσαίωνα κατά της αρχές του 16ου αιώνα, στην Ιταλία σημειώνεται η αναγέννηση της 

Λογιστικής και η πόλη της Πίζας έχει τον επίσημο ελεγκτή της. Η πρώτη εμφάνιση του 

όρου « Αuditor» (ελεγκτής) ανάγεται στο 1285 επί Εδουάρδου του Ά. Το 1298 στο 

Λονδίνο, ο Δήμαρχος και οι Σκαβίνοι ( Δημοτικοί άρχοντες), ονομάστηκαν επίσημα « 

Auditors».  Εκείνη την εποχή στο Αγγλικό Θησαυροφυλάκιο τηρούνταν φορολογικοί 

κατάλογοι εις τριπλούν για αντιπαραβολή. Η πρώτη επίσημη «Ένωση Επαγγελματιών 

Ελεγκτών» δημιουργήθηκε το 1581 στη Βενετία και είχε τον τίτλο “Coliegio dei Raxonati” 

(Τσακλάγκανος, 2005). Ήταν κρατικός θεσμός που απόκτησε γρήγορα μεγάλη επιρροή και 

ρύθμισε με πολύ αυστηρό τρόπο τις δραστηριότητες των μελών του. Παρόμοιοι θεσμοί 

ιδρύθηκαν στο Μιλάνο και τη Μπολόνια “Academia dei Regionieri” το 1658. Στη Γαλλία, 

στα τέλη του 17ου αιώνα ( επί Colbert ) υπήρχε στο Ελεγκτικό Συνέδριο του Παρισιού ένας 

ελεγκτής που είχε το καθήκον να πραγματοποιήσει επαλήθευση όλων των λογαριασμών και 

των υπολογισμών. Για πολλά χρόνια, τη δουλειά αυτή την είχε αναλάβει ο πολύ γνωστός 

αριθμολόγος Bertrand – Fancois Bareme.  Οι οικονομικές κρίσεις των ετών 1825 και 1836, η 

ανάπτυξη της βιοτεχνίας και η ενίσχυση της βιομηχανίας συντέλεσαν στη διάδοση των 

λογιστικών ελέγχων στη Μ. Βρετανία και στη συστηματοποίηση τους. Έτσι η πατρίδα της 

σύγχρονης Ελεγκτικής θεωρείται η Αγγλία (Δήμου, 2000). O εσωτερικός έλεγχος αποτελεί 

πια ένα ανεπτυγμένο επάγγελμα. Λίγα χρόνια πριν, κάποιος που θα προσλαμβανόταν σε 

κάποια υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου, θα αντιμετώπιζε μια αγνώριστη κατάσταση όσον 

αφορά τον ελεγκτικό ρόλο, τις παρεχόμενες υπηρεσίες και την προσέγγιση. 
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Παρακολουθώντας μάλιστα την εξέλιξη του εσωτερικού ελέγχου, βλέπει κανείς ότι πριν το 

1941 (οπότε και εγκαθιδρύθηκε το Ινστιτούτο των Εσωτερικών Ελεγκτών) επρόκειτο 

κυρίως για μια λειτουργία γραφείου, καθώς το μεγαλύτερο μέρος της τήρησης αρχείων 

γινόταν χειρωνακτικά και οι εσωτερικοί ελεγκτές χρειάζονταν μόνο για να ελέγχουν τα 

λογιστικά δεδομένα μετά την ολοκλήρωσή τους, για την εύρεση λαθών. Μάλιστα, οι 

σιδηροδρομικές εταιρίες λέγεται ότι αποτέλεσαν τους πρώτους σύγχρονους εργοδότες των 

εσωτερικών ελεγκτών. Το καθήκον των τελευταίων ήταν να επισκέπτονται τους πράκτορες 

των εισιτηρίων των σιδηροδρόμων και να επιβεβαιώνουν ότι όλες οι εισπράξεις είχαν 

απεικονισθεί λογιστικά. Η παλιά ιδέα του εσωτερικού ελεγκτή συνδέεται με την έννοια της 

ασφάλειας και της «αστυνόμευσης». Πρωταρχικός στόχος ήταν η αποκάλυψη της απάτης 

(Pickett, 2003). Ο εσωτερικός έλεγχος προχώρησε «αναγκαστικά» προς την ανάπτυξή του, 

εξαιτίας της έντασης της πολυπλοκότητας των επιχειρησιακών λειτουργιών, αλλά και της 

αύξησης των διοικητικών προβλημάτων, που πίεσε τις διοικήσεις να εισάγουν τον 

εσωτερικό έλεγχο όχι μόνο σε χρηματοοικονομικούς αλλά και σε άλλους πολλούς 

νευραλγικούς τομείς της επιχείρησης και έτσι να θεωρηθεί, τελικά, αναπόσπαστο κομμάτι 

της. Παρόλο που η έννοια του εσωτερικού ελέγχου έχει τις ρίζες της πολύ πίσω στο 

παρελθόν, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, η αξία του τελικά αναγνωρίστηκε στις Η.Π.Α 

το 1930. Αιτία γι’ αυτό ήταν δύο σημαντικοί λόγοι. Πρώτον η ίδρυση της επιτροπής 

κεφαλαιαγοράς (Securities and Exchange Commission) των Η.Π.Α το 1934 και δεύτερον η 

αλλαγή των στόχων και των τεχνικών των εξωτερικών ελέγχων (external audit). Η 

επιτροπή κεφαλαιαγοράς (SEC) απαιτούσε πλέον από όλες τις επιχειρήσεις που υπάγονταν 

σε αυτή να συντάσσουν οικονομικές καταστάσεις που θα πιστοποιούνταν από 

ανεξάρτητους ελεγκτές (external auditors). Η απαίτηση αυτή οδήγησε τις επιχειρήσεις στην 

δημιουργία τμημάτων εσωτερικού ελέγχου τα οποία όμως αρχικά βοηθούσαν στο έργο των 

ανεξάρτητων ελεγκτών. Εκείνη τη περίοδο οι ανεξάρτητοι ελεγκτές εξέφραζαν τη γνώμη 

τους για την ορθότητα και ακρίβεια των οικονομικών καταστάσεων των πελατών τους, 

χωρίς να εξετάζουν πιθανότητες λαθών ή απάτης στο εσωτερικό της επιχείρησης. Οι 

εσωτερικοί ελεγκτές (internal auditors) απλά έλεγχαν τις λογιστικές εγγραφές για τυχόν 

λάθη και παρατυπίες και αποτελούσαν μια «σκιά» των ανεξάρτητων ελεγκτών (external 

auditors). O ρόλος και το επαγγελματικό status των εσωτερικών ελεγκτών άλλαξε στις 

αρχές της δεκαετίας του ’40 όταν οι επιχειρήσεις άρχισαν να αποκεντρώνονται και να 

επεκτείνουν τις λειτουργίες τους. Ορόσημο για την ευρύτερη αναγνώριση του αποτέλεσε η 
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ίδρυση του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών (Institute of Internal Auditors, IIA) το 

1941. Το ινστιτούτο συνέβαλλε καθοριστικά στην αναβάθμιση της εικόνας και της 

κατανόησης της σπουδαιότητας του επαγγέλματος των εσωτερικών ελεγκτών. Λίγα χρόνια 

μετά την ίδρυσή του το ινστιτούτο εσωτερικών ελεγκτών, καθιερώθηκε ως ο 

θεσμοθετημένος φορέας που επέβλεπε τα επαγγελματικά ενδιαφέροντα των εσωτερικών 

ελεγκτών. Η περίοδος αμέσως μετά τον β’ παγκόσμιο πόλεμο ήταν μια ευκαιρία για 

ανάπτυξη του επαγγέλματος των εσωτερικών ελεγκτών. Κατά τη διάρκεια της 

μεταπολεμικής περιόδου πολλές επιχειρήσεις αναζητούσαν τρόπους για να αξιοποιήσουν 

την υπερβάλλουσα δυναμικότητα τους. Εξαιτίας του αυξημένου ανταγωνισμού οι 

επιχειρήσεις προσπαθούσαν να συγκρατήσουν τα λειτουργικά τους κόστη και να αυξήσουν 

τα μερίδια αγοράς τους. Οι διοικήσεις των επιχειρήσεων αυτών στράφηκαν στα τμήματα 

εσωτερικού ελέγχου αναζητώντας λύσεις και προτάσεις. Δυστυχώς οι εσωτερικοί ελεγκτές 

δεν ήταν σε θέση να προσφέρουν την απαραίτητη υποστήριξη, χάνοντας έτσι μια καλή 

ευκαιρία να αναβαθμίσουν τον ρόλο τους και την επιρροή τους στην ανώτατη διοίκηση. Οι 

λόγοι ανεπάρκειας των εσωτερικών ελεγκτών εντοπίστηκαν κυρίως στην αδυναμία τους να 

αμφισβητήσουν την ανώτατη διοίκηση, στην έλλειψη εκπαιδευμένων λογιστών, την 

ενασχόληση του εσωτερικού ελέγχου αποκλειστικά με θέματα χρηματοοικονομικής και 

λογιστικής φύσεως και την οργανωτική εξάρτηση - αναφορά των τμημάτων εσωτερικού 

ελέγχου σε χαμηλότερα διοικητικά επίπεδα. Σύντομα οι ανώτατες διοικήσεις 

συνειδητοποίησαν ότι οι υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου αδυνατούσαν να προσφέρουν τα 

μέγιστα εξαιτίας του χαμηλού επαγγελματικού status που είχαν, κάτι που σταδιακά άλλαξε 

με την αναβάθμιση του ρόλου του εσωτερικού ελέγχου μέσα στην επιχείρηση. Όπως 

προαναφέρθηκε η εξέλιξη του επαγγέλματος του εσωτερικού ελέγχου υπήρξε σταδιακή. Το 

1947 το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών έδωσε τον πρώτο ορισμό (statement of 

responsibilities) για τον εσωτερικό έλεγχο και ακολούθησαν αρκετές τροποποιήσεις μέχρι 

σήμερα. Το 1968 έκανε την εμφάνισή του ο Κώδικας Δεοντολογίας (Code of Ethics) και το 

1979 τα Ελεγκτικά Πρότυπα (Standards). Αρχικά ο εσωτερικός έλεγχος ήταν ένας απλός 

ελεγκτικός μηχανισμός της λογιστικής λειτουργίας χωρίς ιδιαίτερη αναγνώριση και με 

διοικητική εξάρτηση στην οικονομική υπηρεσία της επιχείρησης. Σήμερα αποτελεί μια 

ανεξάρτητη ελεγκτικού και συμβουλευτικού χαρακτήρα υπηρεσία που προσθέτει αξία 

αξιολογώντας την αποτελεσματικότητα της διαχείρισης των κινδύνων, των συστημάτων 

ελέγχου και της εταιρικής διακυβέρνησης. 
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3.4 Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 

Στην Ελλάδα, ο Εσωτερικός Έλεγχος εμφανίσθηκε επίσημα στις αρχές του 1980. Το 1985, 

µε την απόφαση 1457/7.6.85 του Πρωτοδικείου Αθηνών, ιδρύεται στην Ελλάδα το 

Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (Ε.Ι.Ε.Ε.), δηλαδή το συλλογικό όργανο που 

εκφράζει τον Εσωτερικό Έλεγχο και που έχει ως σκοπό την δημιουργία μιας κοινότητας 

επαγγελματιών για τη ανάπτυξη και προώθηση του επαγγέλματος του εσωτερικού ελεγκτή. 

Πρόκειται για το μοναδικό διαπιστευμένο φορέα του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών 

των Η.Π.Α. (Institute of Internal Auditors, IIA) στην Ελλάδα. Το Ελληνικό Ινστιτούτο 

Εσωτερικών Ελεγκτών αποτελείται από επταμελές διοικητικό συμβούλιο και έχει ως µέλη 

του πτυχιούχους, κυρίως Οικονομικών Πανεπιστημίων, οι οποίοι εργάσθηκαν ή εργάζονται 

σαν Εσωτερικοί Ελεγκτές σε επιχειρήσεις και οργανισμούς όλων των κλάδων. 

 

Το Δ.Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με την απόφαση 5/204/14-11-2000 που είχε ως 

θέμα τους κανόνες συμπεριφοράς των εταιρειών που έχουν εισάγει τις μετοχές τους στο 

Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (Χ.Α.Α) και των συνδεδεμένων με αυτές προσώπων, θέτει 

για πρώτη φορά ένα θεσμικό πλαίσιο για τον εσωτερικό έλεγχο. Σύμφωνα με το άρθρο 12 

της παραπάνω απόφασης «κάθε εταιρεία οφείλει να διαθέτει τμήμα εσωτερικού ελέγχου το 

οποίο θα αποσκοπεί στη συνεχή παρακολούθηση της λειτουργίας της εταιρείας και θα έχει 

την ευθύνη να ενημερώνει εγγράφως, σε τακτά χρονικά διαστήματα, το διοικητικό 

συμβούλιο για την εφαρμογή του κανονισμού εσωτερικής λειτουργίας της εταιρείας». 

Επίσης στο άρθρο αυτό αναφέρεται:  

α) ότι ο επικεφαλής του τμήματος εσωτερικού ελέγχου διορίζεται από το διοικητικό 

συμβούλιο της εταιρείας. 

 β) στις βασικές αρμοδιότητες του τμήματος.  

γ) ότι επιβάλλεται στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της εταιρείας να 

περιγράφονται οι αρμοδιότητες, η σύνθεση, ο τρόπος επικοινωνίας με τα λοιπά τμήματα 

της εταιρείας και οι όροι λειτουργίας του τμήματος εσωτερικού ελέγχου.  

 

Η πρώτη νομοθετική ρύθμιση ακολουθεί με τον Ν.3016/2002 (ΦΕΚ. 110/Α/17.5.2002) για 

την εταιρική διακυβέρνηση. Ο νόμος αυτός έρχεται για να ρυθμίσει τα ειδικά θέματα 

διοίκησης και λειτουργίας ανωνύμων εταιρειών που έχουν εισηγμένες μετοχές ή άλλες 
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κινητές αξίες τους σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά που λειτουργεί στην Ελλάδα. 

Στο άρθρο 610 ορίζεται ότι στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της εταιρείας πρέπει να 

προβλέπεται υποχρεωτικά υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου.  

 

Το άρθρο 711 κάνει λόγο για την οργάνωση του εσωτερικού ελέγχου. Συγκεκριμένα:  

α) Η οργάνωση και λειτουργία εσωτερικού ελέγχου αποτελεί προϋπόθεση για την 

εισαγωγή των μετοχών ή άλλων κινητών αξιών σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά.  

β) Οι εσωτερικοί ελεγκτές κατά την άσκηση των καθηκόντων τους είναι ανεξάρτητοι, 

δεν υπάγονται ιεραρχικά σε καμία άλλη υπηρεσιακή μονάδα της εταιρίας και εποπτεύονται 

από ένα έως τρία μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.  

γ) Οι εσωτερικοί ελεγκτές ορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας και 

είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Δεν μπορούν να ορισθούν ως εσωτερικοί 

ελεγκτές μέλη του διοικητικού συμβουλίου, διευθυντικά στελέχη τα οποία έχουν και άλλες 

εκτός του εσωτερικού ελέγχου αρμοδιότητες.  

δ) Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους οι εσωτερικοί ελεγκτές δικαιούνται να 

λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, εγγράφου, αρχείου, τραπεζικού λογαριασμού και 

χαρτοφυλακίου της εταιρίας και να έχουν πρόσβαση σε οποιαδήποτε υπηρεσία της 

εταιρίας. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου οφείλουν να συνεργάζονται και να 

παρέχουν πληροφορίες στους εσωτερικούς ελεγκτές και γενικά να διευκολύνουν με κάθε 

τρόπο το έργο τους. Η διοίκηση της εταιρίας οφείλει να παρέχει στους εσωτερικούς 

ελεγκτές όλα τα απαραίτητα μέσα για τη διευκόλυνση του έργου τους. 

 

Τέλος, στο άρθρο 8 αναφέρονται οι αρμοδιότητες της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου. 

Συγκεκριμένα η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου:  

α) Παρακολουθεί την εφαρμογή και τη συνεχή τήρηση του Εσωτερικού Κανονισμού 

Λειτουργίας και του καταστατικού της εταιρίας, καθώς και της εν γένει νομοθεσίας που 

αφορά την εταιρία και ιδιαίτερα της νομοθεσίας των ανωνύμων εταιριών και της 

χρηματιστηριακής.  

β) Αναφέρει στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας περιπτώσεις σύγκρουσης των 

ιδιωτικών συμφερόντων των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή των διευθυντικών 

στελεχών της εταιρίας με τα συμφέροντα της εταιρίας, τις οποίες διαπιστώνει κατά την 

άσκηση των καθηκόντων του.  
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γ) Οι εσωτερικοί ελεγκτές οφείλουν να ενημερώνουν εγγράφως μια φορά τουλάχιστον 

το τρίμηνο το διοικητικό συμβούλιο για τον διενεργούμενο από αυτούς έλεγχο και να 

παρίστανται κατά τις γενικές συνελεύσεις των μετόχων.  

δ) Οι εσωτερικοί ελεγκτές παρέχουν, μετά από έγκριση του Δ.Σ. της εταιρίας, 

οποιαδήποτε πληροφορία ζητηθεί εγγράφως από Εποπτικές Αρχές, συνεργάζονται με αυτές 

και διευκολύνουν με κάθε δυνατό τρόπο το έργο παρακολούθησης, ελέγχου και εποπτείας 

που αυτές ασκούν.  

 

Το 2005 με τον Ν.3429/05 (ΦΕΚ 314/Α/27-12-2005) περί Δημοσίων Επιχειρήσεων και 

Οργανισμών (Δ.Ε.Κ.Ο) αναγνωρίζεται η ανάγκη για εσωτερικό έλεγχο στο ευρύτερο 

Δημόσιο Τομέα. Το άρθρο 4 του παραπάνω νόμου κάνει λόγο για την υποχρεωτική 

πρόβλεψη από τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας των Δ.Ε.Κ.Ο υπηρεσίας εσωτερικού 

ελέγχου που έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

 α) παρακολουθεί την εφαρμογή και τη συνεχή τήρηση του εσωτερικού κανονισμού 

λειτουργίας και του καταστατικού της δημόσιας επιχείρησης, καθώς και της εν γένει 

νομοθεσίας που αφορά την επιχείρηση. 

 β) παρακολουθεί και αναφέρει στο διοικητικό συμβούλιο της δημόσιας επιχείρησης 

και στη γενική συνέλευση των μετόχων περιπτώσεις σύγκρουσης των ιδιωτικών 

συμφερόντων των μελών του διοικητικού συμβουλίου με τα συμφέροντα της επιχείρησης ή 

παράβασης των διατάξεων του νόμου αυτού από μέλη του διοικητικού συμβουλίου, 

συμπεριλαμβανομένου του προέδρου και του διευθύνοντος συμβούλου.  

γ) ενημερώνει εγγράφως μία φορά τουλάχιστον κάθε τρίμηνο το διοικητικό 

συμβούλιο καθώς και τη γενική συνέλευση των μετόχων για τους ελέγχους που διενεργεί.  

δ) είναι υπεύθυνη για την παροχή και την ακρίβεια οποιασδήποτε πληροφορίας 

ζητηθεί από την Ειδική Γραμματεία Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, που 

συνιστάται με το άρθρο 11 του νόμου αυτού και διευκολύνει με κάθε πρόσφορο μέσο το 

έργο παρακολούθησης, ελέγχου και εποπτείας που αυτή εκτελεί.  

 

Υπάρχουν δύο σημεία που ο νόμος για τις εισηγμένες στο Χ.Α.Α εταιρίες (ν.3016/02) και 

αυτός για τις Δ.Ε.Κ.Ο (ν.3429/05) διαφέρουν.  



 
 

33 
 

α) Όσον αφορά τον ορισμό του εσωτερικού ελεγκτή στις εισηγμένες εταιρίες: στο 

Χ.Α.Α ορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο ενώ στις Δ.Ε.Κ.Ο από τη γενική συνέλευση 

των μετόχων.  

β) Σχετικά με τη εργασιακή σχέση του εσωτερικού ελεγκτή στις εισηγμένες εταιρείες: 

στο Χ.Α.Α αυτή είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, ενώ στις Δ.Ε.Κ.Ο οι 

εσωτερικοί ελεγκτές παρέχουν υπηρεσίες με έμμισθη εντολή, και δεν αποκτούν ιδιότητα 

υπαλλήλου ή σχέση εξαρτημένης εργασίας.  

 

 Τέλος, με έγγραφο (αρ.πρωτ. ΕΥΣΣΑΑΠ 1469/4/5/2007) της ειδικής υπηρεσίας 

στρατηγικής, σχεδιασμού & αξιολόγησης αναπτυξιακών προγραμμάτων του Υπουργείου 

Οικονομίας και Οικονομικών, καθορίζονται τα κριτήρια διαχειριστικής επάρκειας 

δικαιούχων των επιχειρησιακών προγραμμάτων της περιόδου 2007- 2013. Μέσα στις 

προϋποθέσεις που απαιτούνται για την πιστοποίηση ενός φορέα ως τελικού δικαιούχου για 

την απευθείας χρηματοδότησή του από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α 

– Δ’ Κ.Π.Σ) είναι ύπαρξη υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου είτε μέσα στον οργανισμό είτε 

μέσω εξωτερικών συνεργασιών (outsourcing). Χωρίς να μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι 

στην Ελλάδα είμαστε πρωτοπόροι στον τομέα του Εσωτερικού Ελέγχου, ωστόσο μπορεί να 

υποστηριχθεί ότι έχουν γίνει πολύ σημαντικά βήματα σύγκλισης με τη διεθνή 

πραγματικότητα. 

 

Πράξη Διοικητή Τράπεζας Ελλάδος (Π∆ΤΕ) 2577/9.3.2006 «Πλαίσιο αρχών λειτουργίας 

και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των 

πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων και σχετικές αρμοδιότητες των διοικητικών 

τους οργάνων». Αναφέρεται στο Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου των Τραπεζών και τη 

σύσταση της Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee). Οι ανωτέρω διατάξεις συνέβαλαν 

αποφασιστικά στην αναγκαιότητα μιας οργανωμένης Υπηρεσίας ή Μονάδας Εσωτερικού 

Ελέγχου, η οποία συµβάλει καθοριστικά στην ανάπτυξη των εταιρειών, καθώς και στην 

αναβάθμιση του επαγγέλματος του Εσωτερικού Ελεγκτή. Οι τράπεζες συμπεριλαμβάνονται 

στις επιχειρήσεις που, αποβλέποντας στην εξάλειψη οποιασδήποτε µορφής 

κακοδιαχείρισης, ο εσωτερικός έλεγχος έχει πια καθιερωθεί ως αναγκαίος. Σε αυτό 

συνέβαλλε και το γεγονός ότι οι διοικήσεις τους, αναγκάζονται συχνότερα να 

αναλαμβάνουν και να διαχειρίζονται μεγαλύτερους από τους συνήθεις επιχειρηματικούς 
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κινδύνους, να δημιουργούν ακόμα καταλληλότερες συνθήκες για την επίτευξη των 

αντικειμενικών τους στόχων, να διαχειρίζονται άριστα τα διαθέσιμα μέσα και πόρους και 

να τα αναπτύσσουν, καθώς και να περιορίζουν τις αλόγιστες δαπάνες τους. Δηλαδή, ο 

εσωτερικός έλεγχος µπορεί να λειτουργήσει, τόσο ως «σύμβουλος», όσο και ως 

«συνεργάτης» στο δύσκολο έργο κάθε διοίκησης για την εύρυθμη λειτουργία της και την 

αντικειμενική αξιολόγηση του συστήματος οργάνωσής της, καθώς και το μέγιστο 

περιορισμό των πιθανών αρνητικών επιπτώσεων της ανάληψης και διαχείρισης των 

επιχειρηματικών της κινδύνων. 

 

 

 

 

3.5 ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

Ο εσωτερικός έλεγχος διακρίνεται σε τέσσερις βασικές αρχές, τις οποίες οι εσωτερικοί 

ελεγκτές απαιτείται να τις ακολουθούν, να τις υποστηρίζουν και να τις εφαρμόζουν. Αυτές 

είναι οι εξής: 

 

 Ακεραιότητα 

Η ακεραιότητα των Εσωτερικών Ελεγκτών προσδίδει εμπιστοσύνη και έτσι παρέχει την 

βάση για την εμπιστοσύνη τις κρίσης τις. 

 

 Αντικειμενικότητα 

Οι Εσωτερικοί Ελεγκτές διαθέτουν το ανώτερο επίπεδο επαγγελματικής 

αντικειμενικότητας στη συλλογή, την αξιολόγηση και την κοινοποίηση των πληροφοριών 

σχετικά με την διαδικασία που εξετάζεται. Οι Εσωτερικοί συμφέροντα ή τα συμφέροντα 

δεύτερων. 

 

 

 Εμπιστευτικότητα 
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Οι Εσωτερικοί Ελεγκτές σέβονται την αξία και την κυριότητα των πληροφοριών που 

λαμβάνουν και δεν δημοσιοποιούν πληροφορίες χωρίς την εξουσιοδότηση, εκτός και 

υπάρχει νομική ή επαγγελματική υποχρέωση να το πράξει. 

 

 Επάρκεια 

Οι Εσωτερικοί Ελεγκτές εφαρμόζουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την εμπειρία που 

απαιτείται για την εκτέλεση των υπηρεσιών του Εσωτερικού Ελέγχου. 

 

  

3.6 ΕΙΔΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

Ο στόχος του Εσωτερικού Ελέγχου είναι να εκτιμήσει την επάρκεια του συστήματος 

ελέγχου της οικονομικής μονάδας σε όλες τις εξασκούμενες δραστηριότητες του, δηλαδή 

προσπαθεί να καλύψει ελεγκτικά όλους τους χώρους της. Έχει ξεφύγει, επομένως, από το 

παραδοσιακό ρόλο του δηλαδή του ρόλου να ελέγχει μόνο οικονομικά στοιχεία και πλέον 

έχει επεκταθεί σε τόσα είδη ελέγχου όσες είναι οι λειτουργίες και οι τομείς της 

οικονομικής οντότητας. Έτσι, ο Εσωτερικός Έλεγχος μπορεί να διαθέτει τόσα είδη ελέγχου 

όσα είναι και τα πεδία του οργανισμού, μερικά από αυτά μπορεί να είναι το οικονομικό, 

λειτουργικό, διοικητικό, εκπαίδευσης – επιμόρφωσης προσωπικού, διαχείρισης 

αποθεμάτων, παραγωγής, προμηθειών, εξυπηρέτησης πελατών. Βέβαια υπάρχουν οι 

βασικές κατηγορίες στις οποίες διακρίνεται ο Εσωτερικός Έλεγχος και στις οποίες 

εντάσσονται οι υποκατηγορίες των λειτουργιών της οικονομικής μονάδας.  Επομένως, 

κατηγοριοποιείται στα εξής τέσσερα είδη : διοικητικό έλεγχο, οικονομικό έλεγχο, έλεγχο 

παραγωγής και λειτουργικό έλεγχο. 

 

a. Έλεγχοι Παραγωγής 

Αντικειμενικός σκοπός των  Ελέγχων Παραγωγής (Productions Audits) είναι η διερεύνηση 

αν και κατά πόσο τηρούνται τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας  που έχουν τεθεί από 

την οικονομική μονάδα, αν οι παραγόμενες ποσότητες  συμφωνούν με το χρονοδιάγραμμα 

της διοίκησης , για το κατά πόσο γίνεται κατάλληλη χρήση του μηχανολογικού 

εξοπλισμού. Επιπλέον, ελέγχει αν τα στελέχη είναι καταλλήλως εκπαιδευμένα,  αν τα 



 
 

36 
 

τμήματα είναι άρτια στελεχωμένα ή αν έχει κάποια έλλειψη,  ελέγχει τον παραγωγικό 

ανεφοδιασμό , αν τα προϊόντα διαθέτουν τις προδιαγραφές του ποιοτικού ελέγχου. Καθώς 

επίσης, αν οι συσκευασίες των προϊόντων τηρούν την ισχύουσα νομοθεσία, κατά πόσο 

ακολουθούνται σωστά τα στάδια παράδοσης και παραλαβής.  

 

 

 

 

 

 

b. Οικονομικοί Έλεγχοι 

Οι  Οικονομικοί  Έλεγχοι  (Financial Audits),  επιδιώκουν  την  διαπίστωση της  

αξιοπιστίας , της  ακρίβειας,  της  ειλικρίνειας  των  οικονομικών  καταστάσεων ,  την ορθή 

καταχώρηση λογιστικών εγγράφων, την  εξακρίβωση  της  νομιμότητας των  συναλλαγών,  

της  αποδοτικότητας  των  οικονομικών  πόρων από την  σωστή διαχείριση αυτών. 

 Οι  έλεγχοι αυτοί  διενεργούνται, κυρίως από τον εξωτερικό ελεγκτή, με  κάθε  

λεπτομέρεια  επί  των  οικονομικών  στοιχείων,  των  επιμέρους  δοσοληψιών  –

συναλλαγών  και  επί  κάθε  είδους  οικονομικού  φαινομένου,  παρέχοντας  τις  

κατάλληλες πληροφορίες  στην διοίκηση για  τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων. Για 

αυτό τον λόγο ο έλεγχος αυτός αποτελείται σπουδαίος για την διοίκηση. 

 

c. Διοικητικοί Έλεγχοι 

Οι Διοικητικοί Έλεγχοι (Management Audits) έχουν πρωταρχικό στόχο να διαπιστώσουν 

το κατά πόσο ένα τμήμα διοικείται σωστά. Απαιτούνται ευρύτεροι αντικειμενικοί  στόχοι 

από τους Διοικητικούς Ελέγχους ,  οι  οποίοι  συνίστανται  να  εξετάζουν  και  να  

αξιολογούν,  βάσει  αντικειμενικών  και  επιστημονικών  μεθόδων,  την  συνολική  

διοικητική  αποτελεσματικότητα  της οικονομικής οντότητας,  καθώς  και  τις  επιμέρους  

διοικητικές  λειτουργίες  αυτής,  σύμφωνα  με  τις  μεθόδους . Οι  διοικητικοί  Εσωτερικοί  

Έλεγχοι  εξετάζουν  το  βαθμό  διοικητικής  αποτελεσματικότητας,  οργάνωσης,  

συνεργασίας  και  επικοινωνίας  όλων  των  

διοικητικών ιεραρχικών επιπέδων του οργανισμού, καθώς επίσης τις ιδιαιτερότητες  και  
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τις  αδυναμίες  του  τρόπου  λειτουργίας. Στοχεύουν στην αξιολόγηση του συστήματος  

διοικητικού  Εσωτερικού  Ελέγχου,    στην  επισήμανση  αδυναμιών  και  

αιτιών που τις προκαλούν, καθώς και στις συνέπειες των αδυναμιών αυτών. 

Διερευνούν, εξετάζουν και αξιολογούν την αποτελεσματικότητα του σχεδιασμού και  τη  

στρατηγική  του  φορέα  ως  προς  το  βαθμό  υλοποίησης  και  την  επίτευξη  των  

τεθέντων στόχων. Οι διοικητικοί έλεγχοι περιλαμβάνουν επίσης το πλάνο οργάνωσης και 

τις διαδικασίες που σχετίζονται με τη συμμόρφωση σε καθιερωμένες πολιτικές της 

διοίκησης και την εξασφάλιση της λειτουργικότητας της επιχείρησης. 

 

 

 

d. Λειτουργικοί Έλεγχοι  

Οι Λειτουργικοί Έλεγχοι (Operational Audits) διαθέτουν τα στάδια που χρειάζεται ο 

ελεγκτής για να αξιολογήσει τον τρόπο λειτουργίας της δομής της οικονομικής μονάδας, 

πραγματοποιώντας μια λεπτομερή επισκόπηση της οικονομικής οντότητας. Με άλλα λόγια, 

οι έλεγχοι αυτοί έχουν ως στόχο την εξακρίβωση κατά πόσο και σε ποιο βαθμό οι 

διαδικασίες – τα στάδια λειτουργούν αποτελεσματικά κατά την υλοποίηση των αποφάσεων 

της διοίκησης. Τέλος, αποβλέπουν  στη  διαπίστωση  κατά  πόσο  ένα  τμήμα  λειτουργεί  

σωστά  και αποτελεσματικά με  την  υπάρχουσα  οργανωτική  δομή της εκάστοτε 

διοίκησης,  αν  επιτυγχάνονται  οι  στόχοι. 

 

 

 

3.7 ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου, γενικά , ονομάζεται ένα οργανωμένο, ευέλικτο και άρτια 

δομημένο πλέγμα λειτουργιών και διαδικασιών , άμεσα συνδεδεμένο με την δομή και τους 

κανόνες λειτουργίας της επιχείρησης που καθιερώνει η διοίκηση με σκοπό να 

διασφαλιστούν τα συμφέροντα του φορέα. Δηλαδή, το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου 

(Σ.Ε.Ε) είναι ένα πλέγμα ελέγχων οικονομικών, διοικητικών, λειτουργικών, καθώς επίσης 
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μέτρων και μεθόδων εργασίας που χρησιμοποιεί η διοίκηση για να βοηθήσει στην επίτευξη 

των στόχων της δραστηριότητας για την οποία είναι υπεύθυνη 

 

Με τον όρο Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου (Internal controls) εννοείται το σύνολο των 

κανόνων που έχουν οριστεί από την οικονομική μονάδα προκειμένου να εξασφαλίσουν την 

αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των λειτουργιών και των διαδικασιών της, την 

αξιοπιστία των οικονομικών καταστάσεων της και τη συμμόρφωσή τους με την κείμενη 

νομοθεσία. (ορισμός που έχει υιοθετήσει η επιτροπή COSO 1992). 

 

Το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου (Internal Control System) διακλαδώνεται μέσα σε 

ολόκληρη την οικονομική μονάδα, μεταφέροντας απαραίτητες εντολές, μηνύματα και 

αντιδράσεις από και προς τη διοίκηση και είναι απόλυτα προσαρμοσμένο στις ανάγκες της 

κάθε οικονομικής οντότητας. Συνεπώς το σύστημα αυτό, κατά τον Cook Wincle είναι κάτι 

σαν το νευρικό σύστημα του ανθρώπινου οργανισμού. Ο Εσωτερικός Έλεγχος, όπως 

αναφέρθηκε ανωτέρω, αξιολογεί την επάρκεια του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου. Το 

κόστος του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου πρέπει να βρίσκεται σε λογική σχέση με την 

ενδεχόμενη ζημιά και γενικά με τον κίνδυνο που στοχεύει να καλύψει ο έλεγχος. 

 

Το κατά πόσο αναγκαία είναι η ύπαρξη του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, καθώς και η 

πληρότητα, το μέγεθος και η έκταση αυτού σε μια επιχείρηση, καθορίζεται από τις 

λειτουργίες, την πολυπλοκότητα του αντικείμενου εκμετάλλευσης και των συναλλαγών, 

την εκπαίδευση και την εξειδίκευση του προσωπικού, καθώς και από άλλους διάφορους 

παράγοντες.  

 

Βασικός σκοπός του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου είναι η διασφάλιση ότι όλες οι 

δραστηριότητες της οικονομικής μονάδας γίνονται πάντα βάση των εντολών, οδηγιών, των 

κατευθύνσεων και των νόμων της Διοίκησης, για την αξιολόγηση της ακρίβειας και της  

αξιοπιστίας των οικονομικών στοιχείων και των πληροφοριών. Επιπλέον, σκοπεύει στην 

προστασία των περιουσιακών στοιχείων και του ανθρώπινου δυναμικού και τέλος στη 

διεξαγωγή των δραστηριοτήτων κατά το πιο αποτελεσματικό και παραγωγικό τρόπο. 
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Είναι σημαντικό επίσης να αναλυθούν  και τα πέντε συστατικά στοιχεία, από τα οποία 

αποτελείται το σύστημα εσωτερικού ελέγχου, σύμφωνα με την επιτροπή COSO και αυτά 

είναι:  

I. Το περιβάλλον του ελέγχου στο οποίο συγκαταλέγεται ο τρόπος διαχείρισης του 

προσωπικού με την καθιέρωση ορίων ευθύνης και δικαιοδοσίας, η κατανόηση της 

ακεραιότητας και των ηθικών αξιών και η υπάρχουσα κουλτούρα του οργανισμού.  

II. Η εκτίμηση και ανάλυση των κινδύνων προκειμένου να ικανοποιηθούν οι 

απαιτήσεις της διοίκησης για την επίτευξη των στόχων της οικονομικής μονάδας.  

III. Οι μηχανισμοί και τα σημεία ελέγχου που περιλαμβάνουν διαδικασίες, όπως ο 

διαχωρισμός αρμοδιοτήτων, η επεξεργασία πληροφοριών και η διασφάλιση των 

περιουσιακών στοιχείων, οι οποίες εξασφαλίζουν την επίτευξη των στόχων του 

οργανισμού.   

IV. Τα συστήματα επικοινωνίας και πληροφόρησης, δηλαδή το προσωπικό, το 

λογισμικό, τα αρχεία πληροφοριών που προβαίνουν στην αναγνώριση, συλλογή και 

μετάδοση δεδομένων στα συσχετιζόμενα με αυτά τμήματα του οικονομικού φορέα, 

αλλά και η πρόσβαση της διοίκησης στην εξωτερική και εσωτερική πληροφόρηση. 

V. Η παρακολούθηση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου με σκοπό την διασφάλιση 

της επάρκειάς του ανά τακτά χρονικά διαστήματα. 

  

Συνεπώς τα παραπάνω πέντε στοιχεία είναι σε θέση να ενδυναμώσουν το Σύστημα 

Εσωτερικού Ελέγχου και να του προσδώσουν περισσότερη αξιοπιστία, όταν υπάρξει 

συμμόρφωση προς τους κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης ή τις απαιτήσεις των κρατών 

στα οποία δραστηριοποιούνται οι εν λόγω οικονομικές μονάδες. Με αυτό τον τρόπο οι 

ρυθμιστικές αρχές κάθε χώρας υποχρεώνουν τους φορείς να πληρούν ορισμένες ελάχιστες 

προϋποθέσεις ως προς τα συστήματα εσωτερικού τους ελέγχου.  

 

Εκτός όμως από τον συγκεκριμένο παράγοντα, η αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα ενός 

Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου εξαρτάται από: 

o Την κατάλληλη στελέχωση του προσωπικού ελέγχου για να διεξάγονται ορθά από 

τα αρμόδια όργανα τακτικοί και έκτακτοι έλεγχοι, που σκοπό έχουν την διαπίστωση 

της εφαρμογής ή μη των κανόνων και των διαδικασιών από τις υπηρεσιακές 

μονάδες. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί από τους οργανισμούς στην 
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πολιτική προσωπικού που εφαρμόζουν με την πρόσληψη, εκπαίδευση, αξιολόγηση 

και αξιοποίηση των εργαζομένων, καθώς είναι από τους βασικούς τομείς που 

μπορούν να οδηγήσουν στην επιτυχία ή αποτυχία σε οποιοδήποτε τομέα δράσης.  

o Τον διαχωρισμό των αρμοδιοτήτων και των ευθυνών, σε όλο το φάσμα 

δραστηριοτήτων του οργανισμού και ειδικά σε τμήματα που διαχειρίζονται 

περιουσιακά στοιχεία και διαθέσιμα. Ο σαφής καταμερισμός των καθηκόντων 

διασφαλίζει ότι οι συναλλαγές έχουν καταχωρηθεί σωστά, υπάρχει περιορισμένη 

πρόσβαση στα περιουσιακά στοιχεία του φορέα και πραγματοποιούνται συγκρίσεις 

των υπολοίπων των βιβλίων με τα υπάρχοντα πραγματικά στοιχεία. 

o Την παροχή υποστήριξης ενός ολοκληρωμένου συστήματος διοικητικών 

πληροφοριών (MIS) και επικοινωνίας με καθορισμένες ιεραρχικές γραμμές 

αναφοράς που θα επιτρέπουν την έγκαιρη ροή και την αξιοπιστία της απαιτούμενης 

πληροφόρησης σε κάθε διοικητικό όργανο για την εκτέλεση του έργου του.  

o Τον βαθμό αυτονομίας του τμήματος εσωτερικού ελέγχου και την 

προσαρμοστικότητα του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου ως προς το εύρος, τον 

όγκο και τους κινδύνους της οικονομικής μονάδας. 

 

Ένα σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου, ενδεικτικά περιλαμβάνει μια σειρά υποσυστημάτων, 

τα οποία είναι απαραίτητα για να λειτουργήσει αποτελεσματικά μία οικονομική μονάδα. 

Όπως για παράδειγμα ο Εσωτερικός Έλεγχος που είναι αρμόδιος για την αξιολόγηση της 

αποτελεσματικότητας του ιδίου του συστήματος, καθώς και των επιμέρους λειτουργιών 

του . 

Έτσι, τέτοια συστήματα – υποσυστήματα μπορεί να είναι τα εξής (με άλλα λόγια, το 

περιεχόμενο του συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου ): 

 Το γενικό Οργανόγραμμα της επιχείρησης, την τρέχουσα στελέχωσή του καθώς και 

την διάκριση των λειτουργιών σε πρωτεύουσες και δευτερεύουσες. 

 Τα εγχειρίδια γραπτών διαδικασιών. 

 Την αποτύπωση της επιχειρησιακής στρατηγικής, πολιτικής βασιζόμενη σε 

προγραμματισμό δράσης (βραχυπρόθεσμο – μακροπρόθεσμο) και τον απολογισμό. 

 Το οργανωτικό πλαίσιο περιγραφής καθηκόντων και διαδικασιών. 

 Το αξιόπιστο μηχανογραφικό σύστημα που θα παρέχει άρτια πληροφόρηση. 
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 Το σύστημα I.S.O ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα των προϊόντων και 

υπηρεσιών. 

 Τους κανόνες λειτουργίας της επιχείρησης π.χ. κανονισμό ολοκληρωμένου κύκλου 

παραγωγικής διαδικασίας προϊόντων, υπηρεσιών, εγχειρίδια διαδικασιών. 

 Πολιτική αγορών – προμηθειών, που θα ακολουθήσει η επιχείρηση. 

 Την πολιτική πωλήσεων και τιμολόγησης σε όλα τα επίπεδα πελατών. 

 Τη διαχείριση χαρτοφυλακίου ομολόγων, μετοχών. 

 Διαδικασίες εισπράξεων και διαχείρισης αυτών. 

 Τη διαχείριση ιδίων και ξένων κεφαλαίων. 

 Την πολιτική  διαχείρισης προσωπικού π.χ. πρόσληψης, μισθοδοσίας, αξιολόγησης, 

εκπαίδευσης. 

 Την διαχείριση παγίων. 

 

Ένα Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου χαρακτηρίζεται επιπλέον από:  

1. Επαρκής τεκμηρίωση  

2. Ορθή ταξινόμηση και καταχώρηση των δραστηριοτήτων  

3. Ορθή επεξεργασία των δραστηριοτήτων  

4. Διαχωρισμό των δραστηριοτήτων  

5. Συνεχή και σωστή Επίβλεψη  

6. Κόστος – όφελος  

 

Σε ένα Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου δεν είναι εφικτό να προδιαγράφονται, 

λεπτομερειακά, απόλυτα πρότυπα και να εφαρμόζονται σε όλες τις επιχειρήσεις, ως 

συνταγή. Υπάρχουν όμως γενικές αρχές και προϋποθέσεις πάνω στις οποίες οικοδομείται 

το οποιοδήποτε Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου. 
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3.8 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 

ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

Κάθε Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου διαθέτει ορισμένες βασικές αρχές, οι οποίες έχουν ως 

σκοπό να εισάγει τους Εσωτερικούς Ελεγκτές στη φιλοσοφία και τη δομή των λειτουργιών 

του ίδιου του συστήματος, ώστε να αποκτήσουν τις κατάλληλες εκείνες γνώσεις και 

ικανότητες, για να αξιολογούν τις λειτουργίες και τις διαδικασίες αυτού.  

 

Βασικές αρχές ενός Σ.Ε.Ε. , ενδεικτικά, ενός συστήματος εσωτερικού ελέγχου είναι οι 

παρακάτω: 

α. Κατάλληλο οργανόγραμμα. Η άρτια στελέχωση από εξειδικευμένο στελεχιακό 

δυναμικό, και ο ανάλογος αριθμός αυτού πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα, ακόμη θα πρέπει 

να προσεχθούν οι αλληλεξαρτήσεις και οι αρμοδιότητες των στελεχών και των Υπηρεσιών 

ειδικά σε μια σύγχρονη οικονομική οντότητα με τάσεις διεθνοποιούμενης αγοράς που δεν 

επιδέχεται πειραματισμούς για κακή επιλογή στελεχιακού δυναμικού. Επίσης, ανάλογη 

προσοχή πρέπει να δοθεί στη σωστή αξιολόγηση και αξιοποίηση του εργατικού δυναμικού, 

αφού είναι ένας από τους βασικούς συντελεστές επιτυχίας κάθε κρατικού ή ιδιωτικού 

φορέα. 

β. Αποκέντρωση της διοίκησης. Η διοίκηση θα πρέπει να μεριμνάει ώστε: 1. Να 

λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα για την εκχώρηση όσο το δυνατόν περισσότερων 

αρμοδιοτήτων σε όλα τα ιεραρχικά επίπεδα. 2. Το κάθε τμήμα στην περιοχή του θα πρέπει 

να ασκεί όσο το δυνατόν περισσότερες εξουσίες και να έχει και περισσότερες ευθύνες, οι 

οποίες φυσικά του αναλογούν, συγχρόνως βέβαια, θα πρέπει να είναι απολύτως υπεύθυνο 

για το αποτέλεσμα των δραστηριοτήτων του τόσο σε επίπεδο τμήματος όσο και σε επίπεδο 

ατόμων. 3. Να πραγματοποιείται αξιολόγηση των ενεργειών και μέτρηση του 

αποτελέσματος τόσο των διοικητικών οργάνων όσο και των αρμοδίων τμημάτων και να 

λαμβάνονται τα ανάλογα μέτρα.  

γ. Σαφή διαχωρισμό καθηκόντων και ευθυνών. Κάθε όργανο της οικονομικής 

μονάδας, σε κάθε επίπεδο της πυραμίδας θα πρέπει να γνωρίζει με σαφήνεια ποια είναι τα 

καθήκοντα, τα δικαιώματα και οι ευθύνες που του αναλογούν. Ειδικά σε θέματα που 

άπτονται της ζωτικότητας τη επιχείρησης, όπως τα περιουσιακά στοιχεία, τα διαθέσιμα, το 

χαρτοφυλάκιο, τα ζωτικά σημασίας τμήματα παραγωγής, τα καθήκοντα και οι ευθύνες 
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πρέπει να είναι αυστηρά προσδιορισμένα. Καθώς επίσης, κανένα τμήμα, παραγωγική 

μονάδα ή και άτομο δεν πρέπει να έχει την αποκλειστική γνώση και εξουσία για 

οποιαδήποτε σημαντική λειτουργία και συναλλαγή. Οι σημαντικές αυτές εργασίες δεν 

επιτρέπεται να ολοκληρώνονται από έναν και μόνον υπάλληλο, αλλά η εργασία κάθε 

υπαλλήλου πρέπει να συμπληρώνεται, οπωσδήποτε, από την εργασία τουλάχιστον ενός 

άλλου και να ελέγχεται από κάποιον τρίτο.  

δ. Παροχή απαραίτητων εξουσιοδοτήσεων. Για τις συναλλαγές αλλά και την 

εκπροσώπηση της οικονομικής μονάδας έναντι τρίτων απαιτείται εξουσιοδότηση και 

έγκριση από το διοικητικό συμβούλιο. Οι δοσοληψίες αυτές προϋποθέτουν κατ’ ανάγκη 

ειδικές εξουσιοδοτήσεις, εν αντιθέσει με αυτές που ρυθμίζονται μέσω των καθιερωμένων 

λειτουργικών κανόνων και διαδικασιών. 

ε. Διασφάλιση των συναλλαγών. Κάθε συναλλαγή, γεγονός της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις υπάρχουσες πολιτικές και διαδικασίες 

και τις κατευθύνσεις της διοίκησης έτσι ώστε:  

• Να καθορίζονται με σαφήνεια οι ευθύνες για εγκρίσεις.  

• Να καθορίζονται σαφώς οι διαδικασίες για τον προληπτικό έλεγχο πριν από    

οποιαδήποτε συναλλαγή.  

• Να υποβοηθείται η σωστή καταχώρηση και λογιστική απεικόνιση κάθε λογιστικού 

γεγονότος.  

• Να απεικονίζονται όλες οι συναλλαγές σε καλά σχεδιασμένα και οργανωμένα έντυπα, 

ώστε να δίνουν ανά πάσα στιγμή τη σωστή πληροφόρηση.  

• Να ελαχιστοποιείται σε κάθε συναλλακτική δραστηριότητα ή πιθανότητα λάθους 

• Να διευκολύνεται η διαδικασία ανάλυσης κάθε οικονομικού γεγονότος και η παροχή 

πληροφόρησης αυτού στη διοίκηση για τη λήψη αποφάσεων, έτσι ώστε να 

διασφαλίζονται τα συμφέροντα του οργανισμού.  

 

Η κάθε συναλλαγή θα πρέπει να ακολουθεί τέσσερα επίπεδα σταδίων, τα οποία είναι τα 

εξής:  

o Πρώτο επίπεδο, της εξουσιοδότησης. Να εκχωρούνται εξουσιοδοτήσεις σε 

συγκεκριμένα άτομα που θα χειρίζονται τις συναλλαγές σε όλες τις φάσεις και 

μέχρι συγκεκριμένο ποσό, 
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o  Δεύτερο επίπεδο, της έγκρισης. Κάθε συναλλαγή πρέπει να εγκρίνεται, πριν την 

εκτέλεση της. Κάθε έγκριση συναλλαγής εκ των υστέρων εγκυμονεί κινδύνους για 

την επιχείρηση και τους εργαζομένους.  

o Τρίτο επίπεδο, της εκτέλεσης. Για κάθε εκτέλεση πρέπει να προηγείται η 

διαδικασία της έγκρισης. 

o Τέταρτο επίπεδο ,της καταγραφής. Η άμεση καταγραφή της συναλλαγής, μετά την 

εκτέλεση, είναι μια δικλείδα ασφαλείας προς αποφυγή επανάληψης της ίδιας 

συναλλαγής και παροχή άμεσης εικόνας των συναλλαγών.  

 

 

 

στ. Επιτήρηση και επιθεώρηση της εργασίας. Η συστηματική επιτήρηση και 

επιθεώρηση της εργασίας των στελεχών και εργαζομένων κατά το στάδιο εκτέλεσης αυτής 

δίνει τη δυνατότητα για άμεση διαρθρωτική παρέμβαση, όπου απαιτείται για την τήρηση 

και κατανόηση των διαδικασιών για την εξασφάλιση και τη διασφάλιση της ποιότητας των 

υπηρεσιών και προϊόντων.  

ζ. Έγκαιρη και τακτική ενημέρωση. Πληροφοριακό υλικό, στοιχεία εκθέσεων, 

πορίσματα μελετών συμπεράσματα συσκέψεων και συνεδρίων , όλα αυτά, δηλαδή, που 

προέρχονται από το εξωτερικό και το ενδοεπιχειρησιακό περιβάλλον, αποτελούν βασικό 

μέρος βελτίωσης και αξιολόγησης της απόδοσης των δραστηριοτήτων και των λειτουργιών 

και πρέπει να ετοιμάζονται κατάλληλα και να διανέμονται έγκαιρα , τακτικά και 

προγραμματισμένα σε όλα τα επίπεδα διοίκησης, για σωστή ενημέρωση και  εκτενέστερα 

για λήψη σημαντικών, κατάλληλων διορθωτικών μέτρων που αποβλέπουν στην πρόοδο της 

οικονομικής οντότητας. 

η. Έκταση ελέγχων ανάλογα με τον κίνδυνο. Ο σχεδιασμός του ελέγχου από τα ίδια 

τα τμήματα, καθώς και η έκταση αυτού πρέπει να ανταποκρίνεται στο μέγεθος, στη φύση 

των δραστηριοτήτων του φορέα, στην οργάνωση αυτού και ανάλογα με τον κίνδυνο, στο 

οποίο είναι εκτεθειμένο το κάθε τμήμα. Το κόστος του ελέγχου δεν πρέπει να είναι 

υπέρμετρο και να ξεπερνά την ωφέλεια που θα χαρίσει ο έλεγχος αυτός στην οικονομική 

οντότητα. Έτσι θα πρέπει να εκτιμάται το κόστος του ελέγχου, ώστε η ωφέλεια που 

προκύπτει από κάθε έλεγχο να εφαρμόζεται. 
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θ. Θέσπιση Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου. Κυρίως σε μεγάλες επιχειρήσεις, η 

επίβλεψη όλων των δραστηριοτήτων τους είναι σχεδόν αδύνατη, με αποτέλεσμα να 

επιβάλλεται η δημιουργία Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου. Η διοίκηση κάθε επιχείρησης, 

επομένως, είναι υποχρεωμένη να δημιουργεί ένα νέο τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου, στο 

οποίο να δίνεται η απαραίτητη ανεξαρτησία και εξουσία, για την ορθή και αντικειμενική 

αναφορά στη Διοίκηση. Για άμεση, σωστή και αντικειμενική πληροφόρηση της διοίκησης 

από μια διαφορετική οπτική γωνία, σε ένα οργανωμένο φορέα, προϋποθέτει τη θέσπιση 

μιας ανεξάρτητης Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου. Η ανεξαρτησία της Υπηρεσίας αυτής, 

ως κύριο χαρακτηριστικό, καθώς και η εποπτεία της από τη διοίκηση, παρέχει τη 

δυνατότητα να αξιολογεί και να εκτιμά τις διαδικασίες σε όλο το εύρος , καθώς επίσης και 

το βαθμό υλοποίησης των αποφάσεων, ανεπηρέαστα και αντικειμενικά. Κύριο καθήκον 

της υπηρεσίας αυτής είναι ο σε βάθος έλεγχος της τήρησης όλων των κανόνων και των 

διαδικασιών του εφαρμοζόμενου Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου καθώς και ο έλεγχος 

της εφαρμογής των αποφάσεων της Διοίκησης, για τον εντοπισμό αδυναμιών, οι οποίες 

μπορούν να οδηγήσουν σε υπερβολικούς και μη αποδεκτούς κινδύνους, σε απώλεια 

ευκαιριών και σε σπατάλη διαθέσιμων μέσων. Η πλήρης υποστήριξη εσωτερικού ελέγχου 

από τη διοίκηση, δίνει τη δυνατότητα για αντικειμενικότερη και ανεξάρτητη αξιολόγηση 

των λειτουργιών, στοιχείο απαραίτητο , προκειμένου να παρέχει στη διοίκηση την 

πληροφόρηση εκείνη , που θα βοηθήσει σωστά και αποτελεσματικά να διαχειριστεί  τον 

επιχειρηματικό κίνδυνο για τον οποίο είναι υπεύθυνη. Για να λειτουργήσει αποτελεσματικά 

η Υπηρεσία του Εσωτερικού Ελέγχου πρέπει να παρέχεται, στα μέλη που το καταρτίζουν, 

ανεξαρτησία όσον αφορά τις δραστηριότητες. Η ένταξη της Υπηρεσίας Εσωτερικού 

Ελέγχου απευθείας στη διοίκηση σημαίνει ότι παρέχεται η πλήρης υποστήριξη από τη 

Διοίκηση, ώστε το τμήμα να λαμβάνει ενεργό δράση και να παράσχει αναβαθμισμένες 

υπηρεσίες. Για να διασφαλίζεται ότι η συγκεκριμένη υπηρεσία του Εσωτερικού Ελέγχου 

και κατ’ επέκταση του εσωτερικού ελεγκτή παραμένει ανεξάρτητη  , θα είναι αναγκαίο να 

μην πραγματοποιείται καμία αντικατάσταση των καθηκόντων της σε άλλα άτομα, τα οποία 

μπορεί να βρίσκονται σε λειτουργική διαδικασία. Η Διοίκηση πρέπει να προγραμματίζει 

και να εγκρίνει την εργασία των μελών του τμήματος, δηλαδή των εσωτερικών ελεγκτών. 
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Η σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζεται από έντονες και συχνέ εξελίξεις που διαδραματίζονται 

στην παγκόσμια αγορά. Οι επιχειρήσεις προσπαθούν να προλάβουν και να προσαρμοστούν 

στις νέες αυτές καταστάσεις. Η Υπηρεσία του Εσωτερικού Ελέγχου δεν πρέπει να μένει 

σταθερή, αφού ως ζωντανός οργανισμός και ως σύμβουλος της επιχείρησης, πρέπει να 

εξελίσσεται γοργά ανάλογα με τις εξελίξεις και τα γεγονότα που διαδραματίζονται στο 

περιβάλλον, ώστε να προφυλάσσει την επιχείρηση από περιπέτειες και να συμβάλει στην 

αποτελεσματικότερη λειτουργία της. Οι Managers των επιχειρήσεων έχουν την υποχρέωση 

να το αναβαθμίζουν.  

 

 

 

 

 

 

 

Μερικοί λόγοι που καθιστούν αναγκαία την αναβάθμιση είναι :  

 Η επέκταση της επιχειρηματικής λειτουργίας. 

 Η πολυπλοκότητα της δομής των μεγάλων επιχειρήσεων, λόγω των πολλαπλών 

τμημάτων της. 

 Οι νέες τεχνολογίες και ειδικότερα η επέκταση της χρήσης νέων προγραμμάτων 

Ηλεκτρονικού Υπολογιστή. 

 Η επιλογή νέων ή η λανθασμένη επιλογή επιχειρηματικών αποφάσεων. 

 Η ύπαρξη νέων προτύπων και η αναγκαιότητα προς συμμόρφωση σε 

αντικατάσταση των προηγούμενων. 

 

Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου διενεργεί δειγματοληπτικούς προληπτικούς και 

κατασταλτικούς ελέγχους και διαθέτει τα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών στη Διοίκηση. 

Σε ποιο οργανωτικό επίπεδο βρίσκεται ο Εσωτερικός Έλεγχος, εξαρτάται από το 

οργανόγραμμα της επιχείρησης και κατ΄ επέκταση, όχι μόνο από την υποδομή και το 

μέγεθος της επιχείρησης, αλλά και από το πόσο κύρος έχει και πόσο υπολογίσιμος είναι ο 

Εσωτερικός Έλεγχος από τις ελεγχόμενες μονάδες. Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου δεν 

πρέπει να έχει την ίδια θέση στο οργανόγραμμα της εταιρείας με τις άλλες Διευθύνσεις και 
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παράλληλα να καλείται να τις ελέγξει. Ανάλογα με την ένταξή της στο υψηλότερο επίπεδο 

του οργανογράμματος γίνεται και περισσότερο αποδεκτή από τις υπόλοιπες Διευθύνσεις. 

 Η θέση της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου μέσα στην επιχείρησης εξαρτάται από το αν 

η επιχείρηση είναι εισηγμένη ή πρόκειται να εισαχθεί στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών 

(ΧΑΑ) ή είναι μη εισηγμένη.  

 

 

 

 Για μη εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο.  

Σε εταιρείες μη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο, η Υπηρεσία Εσωτερικού ελέγχου, 

προκειμένου να είναι αποτελεσματική, υπάγεται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, ο οποίος 

έχει και την ευθύνη της διοίκησης. Με την υπαγωγή στον Διευθύνοντα Σύμβουλο 

επιτυγχάνεται η άμεση επικοινωνία, η άμεση συνεργασία και η άμεση λήψη διορθωτικών 

αποφάσεων. Υπάρχουν βέβαια εταιρείες μη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο όπου η 

Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου υπάγεται στην Επιτροπή Ελέγχου. Αυτό υφίσταται όταν η 

δομή και η πολυπλοκότητα της οργάνωσης της εταιρείας το απαιτεί. 

 

 Για εταιρείες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο.  

Από το μέγεθος του οργανισμού εξαρτάται και η σύσταση των εποπτικών οργάνων, είτε 

αυτά επιβάλλονται από την ίδια την επιχείρηση, αποσκοπώντας στην εύρυθμη λειτουργίας 

της, είτε αυτά επιβάλλονται από διάφορες νομοθετικές διατάξεις, όπως η Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς, με την απόφαση 5/204/14.11.2000 το νόμο 3016 ΦΕΚ 110 Α΄/17.5.2002, 

σε όλες τις επιχειρήσεις που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο ή που επρόκειτο να 

εισαχθούν. Επίσης η Τράπεζα της Ελλάδος με τη διοικητική πράξη 2438/6.8.1998 εισάγει 

την «Επιτροπή Ελέγχου» σε πιστωτικά ιδρύματα. Σύμφωνα με τις αποφάσεις της 

Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ο Εσωτερικός Έλεγχος πρέπει να διορίζεται από το διοικητικό 

συμβούλιο, να υπάγεται σε αυτό και να ελέγχεται από μια τριμελή επιτροπή, η οποία 

ονομάζεται Επιτροπή Ελέγχου Εσωτερικού Ελέγχου. Η Επιτροπή Ελέγχου είναι 

εκτελεστικό όργανο και εκφράζει την ανώτερη διοίκηση και η οποία φέρει κάθε ευθύνη για 

τα τελικά πορίσματα που συντάσσει η Διεύθυνση ή το Τμήμα του Εσωτερικού Ελέγχου. Η 

επιτροπή Ελέγχου βοηθάει στην ανάπτυξη και στο κύρος του έργου του τμήματος 

Εσωτερικού Ελέγχου. Στην επιτροπή αυτή, όταν τα μέλη της επιτροπής είναι και μέλη του 
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διοικητικού συμβουλίου αλλά όχι στελέχη της επιχείρησης δηλαδή δεν έχουν γνώση της 

λειτουργίας της επιχείρησης, παρουσιάζεται πρόβλημα, το οποίο είναι ιδιαίτερα αισθητό 

στα Ελληνικά δεδομένα. 

 

Η οργάνωση της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου εξαρτάται από τη Διοίκηση. Βασική 

προϋπόθεση για τη εύρυθμη λειτουργία της Διεύθυνσης ή του Τμήματος είναι η κατάλληλη 

στελέχωση του από ικανούς Εσωτερικούς Ελεγκτές. Η διαδικασία επιλογής των 

εσωτερικών ελεγκτών πρέπει να γίνεται με μεγάλη προσοχή και αυστηρότητα, δίδοντας 

ιδιαίτερη βαρύτητα στην προσωπικότητα, στο χαρακτήρα, στην ικανότητα επικοινωνίας, 

έκφρασης τόσο στον προφορικό όσο και στο γραπτό λόγο, στην ικανότητα προσαρμογής 

σε νέα δεδομένα. Επίσης πρέπει να δίνεται βαρύτητα στην ικανότητα αξιολόγησης, 

εκτίμησης και ανάλυσης καταστάσεων, καθώς και στην επιστημονική κατάρτιση των 

προσώπων αυτών, γιατί πρόκειται για επιλογή συμβούλων, οι οποίοι πρέπει να 

ανταποκριθούν με επιτυχία στην αποστολή τους. 

Για την εσωτερική οργάνωση και για την διοίκηση της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου 

κύριος υπεύθυνος είναι ο Διευθυντής της διεύθυνσης αυτής. Οι αρμοδιότητές του είναι να 

καθορίζει πολιτική, να καταρτίζει τον κανονισμό λειτουργίας της Διεύθυνσης του 

Εσωτερικού Ελέγχου, να περιγράφει τα καθήκοντα των στελεχών του τμήματος, να 

υποβάλει πλάνο δράσης ελέγχων προς τη διοίκηση και να το συντονίζει. Ο Διευθυντής της 

Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου αξιολογεί το επίπεδο του Εσωτερικού Ελέγχου, 

καθιερώνοντας διαδικασίες, αρχές που να διασφαλίζουν την ποιότητα του τμήματος και 

εποπτεύει το ελεγκτικό έργο από την αρχή μέχρι την ολοκλήρωσή του. Είναι ευθύνη του, 

να κάνει εισηγήσεις για τη βελτίωση των διαδικασιών και να παρέχει βοήθεια προς την 

ανώτατη διοίκηση στην λήψη διορθωτικών ενεργειών. Τέλος, ασχολείται με ειδικούς 

ελέγχους, ύστερα από πρωτοβουλία ή εντολή της Διοίκησης, επεξεργάζεται τις τελικές 

εκθέσεις των ελεγκτών, αναθέτει ελέγχους στους υπαλλήλους τους ανάλογα με το 

γνωστικό τους υπόβαθρο, ώστε να αποφεύγονται οι προστριβές μεταξύ τους και μεριμνά 

για την εκπαίδευσή τους και την αξιολόγησή τους.  
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3.9 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ 

 

Ο Κώδικας Δεοντολογίας έχει ως στόχο την ενίσχυση της δεοντολογικής κουλτούρας στο 

επάγγελμα του εσωτερικού ελέγχου. Βασικός σκοπός του είναι να ορίσει τις αρχές και τις 

προσδοκίες που διέπουν τη συμπεριφορά των ατόμων και των οργανώσεων κατά την 

διεξαγωγή του εσωτερικού ελέγχου. Περιγράφει τις ελάχιστες απαιτήσεις και προσδοκίες 

για την συμπεριφορά και όχι των δραστηριοτήτων της επιχείρησης. 

Ο σκοπός του Κώδικα Δεοντολογίας του ΙΙΑ είναι να προάγει την κουλτούρα ηθικής στο 

επάγγελμα του εσωτερικού ελέγχου, με βασικά χαρακτηριστικά την καταλληλότητα και 

αναγκαιότητα για το συγκεκριμένο επάγγελμα, εδραιώνοντας την εμπιστοσύνη ως προς την 

αντικειμενικότητα διαβεβαίωσης θεμάτων εταιρικής διακυβέρνησης, διαχείρισης κινδύνων 

και συστημάτων εσωτερικού ελέγχου.  

 

 

Ο Κώδικας Δεοντολογίας συμπεριλαμβάνει δύο θεμελιώδη συστατικά στοιχεία: 

 • Τις αρχές που σχετίζονται με το επάγγελμα και την πρακτική του εσωτερικού 

ελέγχου.  

• Τους Κανόνες Συμπεριφοράς που αναμένεται να ακολουθούν οι εσωτερικοί 

ελεγκτές. Οι Κανόνες αυτοί, βοηθούν στην κατανόηση και μετατροπή των αρχών σε 

πρακτική εφαρμογή, στοχεύοντας να καθοδηγήσουν την ηθική συμπεριφορά των 

εσωτερικών ελεγκτών.  

 

Ο Κώδικας Δεοντολογίας του ΙΙΑ ισχύει όχι μόνο για τα φυσικά πρόσωπα, αλλά και για τα 

νομικά που παρέχουν υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου. Για τα μέλη του Ινστιτούτου και 

τους κατόχους ή υποψηφίους για τις επαγγελματικές πιστοποιήσεις του ΙΙΑ, οι παραβιάσεις 

του Κώδικα Δεοντολογίας αξιολογούνται και αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τους 

Εσωτερικούς Κανονισμούς και τις Διοικητικές Οδηγίες του Ινστιτούτου. Οι εσωτερικοί 

ελεγκτές αναμένεται ότι θα εφαρμόζουν και θα υπερασπίζουν αυτές τις αρχές, οι οποίες 

αναφέρονται σε επόμενη ενότητα. 

 

 



 
 

50 
 

3.10 ΠΡΟΤΥΠΑ & ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

Οι λειτουργίες του εσωτερικού ελέγχου εκτελούνται από ποικίλα νομικά πρόσωπα, τα 

οποία παρουσιάζουν διαφορές σε χαρακτηριστικά τους, όπως για παράδειγμα στο μέγεθος, 

στο σκοπό, στο περιβάλλον δραστηριοποίησης, κ.α. Αυτοί οι παράγοντες λοιπόν είναι σε 

θέση να επηρεάσουν τον τρόπο άσκησης  εσωτερικού ελέγχου, ωστόσο η συμμόρφωση και 

εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων αποτελεί πρωταρχικής σημασίας, προκειμένου οι 

εσωτερικοί ελεγκτές να επιτελέσουν το έργο τους. Στην περίπτωση που το ισχύον νομικό ή 

κανονιστικό πλαίσιο ασκεί πίεση και εμποδίζει τους εσωτερικούς ελεγκτές να εφαρμόσουν 

συγκεκριμένα μέρη των Προτύπων, τότε αυτοί οφείλουν να προβούν στις κατάλληλες 

γνωστοποιήσεις και να συμμορφωθούν με τα υπόλοιπα μέρη των Διεθνών Προτύπων. 

 

 

Τα Πρότυπα αφορούν τους εσωτερικούς ελεγκτές και τη λειτουργία του εσωτερικού 

ελέγχου. Οι εσωτερικοί ελεγκτές με την σειρά τους πρέπει να αναφέρουν ή καλύτερα να 

λογοδοτούν για τη συμμόρφωση τους με τα Πρότυπα σχετικά με την εκτέλεση των 

καθηκόντων τους και την ατομική τους αντικειμενικότητα, επάρκεια γνώσεων και την 

επαγγελματική επιμέλεια.  

 

Ο σκοπός των Προτύπων, όπως περιγράφονται από το Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών 

Ελεγκτών είναι: 

• Στην σκιαγράφηση των βασικών αρχών που αντιπροσωπεύουν την ενδεικνυόμενη 

πρακτική του εσωτερικού ελέγχου.  

• Στην παροχή ενός γενικού πλαισίου για την εφαρμογή και προώθηση ενός ευρέος 

φάσματος προστιθέμενης αξίας υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου.  

• Στην εγκαθίδρυση της βάσης για την αξιολόγηση της απόδοσης του εσωτερικού 

ελέγχου.  

• Στην προώθηση βελτιωμένων οργανωσιακών διαδικασιών και λειτουργιών.  

 

Τα Πρότυπα επικεντρώνονται σε συγκεκριμένες αρχές και δημιουργούν υποχρεώσεις ως 

προς:  



 
 

51 
 

• Τον ορισμό των βασικών απαιτήσεων για την επαγγελματική πρακτική του 

εσωτερικού ελέγχου και για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς του, 

σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική σε οργανωσιακό και ατομικό επίπεδο.  

• Την ανάπτυξη επεξηγήσεων για την αποσαφήνιση όρων ή εννοιών που 

συμπεριλαμβάνονται στις απαιτήσεις για την επαγγελματική πρακτική του 

εσωτερικού ελέγχου. 

 

Τα Πρότυπα διακρίνονται σε τρία μέρη, στα Πρότυπα Χαρακτηριστικών Ιδιοτήτων, στα 

Πρότυπα Απόδοσης και στα Πρότυπα Εφαρμογής. 

 

A. Πρότυπα Χαρακτηριστικών Ιδιοτήτων (Attribute Standards - Σειρά 1000), τα οποία 

περιγράφουν τα χαρακτηριστικά των οργανισμών και των προσώπων που εφαρμόζουν 

εσωτερικό έλεγχο και αποτελούνται από τα εξής πρότυπα:  

 1000 - Σκοπός, Αρμοδιότητες, Υπευθυνότητες: ο σκοπός, οι αρμοδιότητες και οι 

υπευθυνότητες της δραστηριότητας του Εσωτερικού Ελέγχου θα πρέπει να καθορίζονται 

γραπτώς στο Καταστατικό Έγγραφο (charter), το οποίο θα πρέπει να είναι συμβατό µε τα 

Πρότυπα, και να εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο 1100 - Ανεξαρτησία και 

Αντικειμενικότητα: η δραστηριότητα του Εσωτερικού Ελέγχου πρέπει να είναι ανεξάρτητη 

και οι Εσωτερικοί Ελεγκτές να ασκούν τα καθήκοντά τους µε αντικειμενικό τρόπο  

1200 - Επάρκεια Γνώσεων και Δέουσα Επαγγελµατική Επιμέλεια: οι Εσωτερικοί Έλεγχοι 

θα πρέπει να εκτελούνται µε επάρκεια γνώσεων και δέουσα επαγγελµατική επιμέλεια.   

1300 - Πρόγραµµα Ποιοτικής ∆ιασφάλισης και Βελτίωσης: ο διευθυντής Εσωτερικού 

Ελέγχου θα πρέπει να αναπτύσσει και να τηρεί ένα πρόγραμμα ποιοτικής διασφάλισης και 

βελτίωσης, το οποίο να καλύπτει όλες τις πλευρές της δραστηριότητας του Εσωτερικού 

Ελέγχου και να εποπτεύει συνεχώς την αποτελεσματικότητα του. Το πρόγραμμα αυτό θα 

πρέπει να σχεδιάζεται µε τρόπο ώστε να βοηθάει τον εσωτερικό Έλεγχο να προσθέτει αξία 

και να βελτιώνει τις λειτουργίες του οργανισμού και να διαβεβαιώνει ότι η δραστηριότητα 

του Εσωτερικού Ελέγχου διενεργείται σύµφωνα µε τα Πρότυπα και τον Κώδικα Ηθικής  

B. Πρότυπα Απόδοσης (Performance Standards - Σειρά 2000), τα οποία περιγράφουν τη 

φύση των δραστηριοτήτων του εσωτερικού ελέγχου και παρέχουν ποιοτικά κριτήρια για 

την αξιολόγηση της απόδοσης των υπηρεσιών του εσωτερικού ελέγχου. Διακρίνονται στα 

εξής πρότυπα:   
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2000 - Διοίκηση του Εσωτερικού Ελέγχου: ο διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου θα πρέπει 

να διοικεί αποτελεσματικά την δραστηριότητα του Εσωτερικού Ελέγχου, ώστε να 

διασφαλίζεται ότι προσθέτει αξία στην επιχείρηση   

2100 - Φύση Εργασιών: η δραστηριότητα του Εσωτερικού Ελέγχου αξιολογεί και 

συμβάλλει στην βελτίωση των συστημάτων διαχείρισης Κινδύνων, Ελέγχου και Εταιρικής 

διακυβέρνησης.   

2200 - Σχεδιασμός Ελεγκτικών Εργασιών: οι Εσωτερικοί Ελεγκτές θα πρέπει να 

αναπτύσσουν και να συντάσσουν ένα πλάνο για κάθε ελεγκτική ενασχόλησή τους.   

2300 - Διενέργεια των Ελεγκτικών Εργασιών: οι Εσωτερικοί Ελεγκτές θα πρέπει να 

προσδιορίζουν, να αναλύουν, να αξιολογούν και να καταγράφουν όλες τις επαρκείς 

πληροφορίες για την επίτευξη των στόχων των ελεγκτικών ενασχολήσεών τους.  2400 - 

Επικοινωνία των Αποτελεσµάτων: οι Εσωτερικοί Ελεγκτές θα πρέπει να επικοινωνούν τα 

αποτελέσματα της εργασίας τους καταλλήλως   

2500 - Διαδικασία Επόπτευσης: ο διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου θα πρέπει να εφαρμόζει 

ένα σύστημα παρακολούθησης της εξέλιξης των διαπιστώσεων που έχουν γνωστοποιηθεί 

στη Διοίκηση.   

2600 - Αποδοχή των Κινδύνων από τη Διοίκηση: όταν ο διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου 

πιστεύει ότι η διοίκηση έχει κάνει αποδεκτό ένα επίπεδο κινδύνου το οποίο είναι 

υπερβολικό για την επιχείρηση, θα πρέπει να συζητάει το θέμα µε την ανώτερη διοίκηση. 

Εάν δεν εξευρεθεί κοινή λύση, τότε ο διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου και η ανώτερη 

διοίκηση θα πρέπει να αναφέρουν το θέμα στο Διοικητικό Συμβούλιο για επίλυση. 

 

Γ. Πρότυπα Εφαρμογής (Implementation Standards), τα οποία εξειδικεύουν τις δύο 

πρώτες κατηγορίες Προτύπων, που αφορούν το σύνολο υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου σε 

συγκεκριμένους τομείς δραστηριότητας (π.χ. έλεγχος συμμόρφωσης, έλεγχος απάτης 
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3.11 ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ – ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

Ένα επαρκές και άρτιο σύστημα εσωτερικού ελέγχου διαθέτει δύο βασικά χαρακτηριστικά, 

τη βεβαιότητα ότι τα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής οντότητας προστατεύονται και 

ότι δημιουργούνται αξιόπιστα οικονομικά στοιχεία για την ορθολογική διοίκηση της 

οικονομικής μονάδας και για την προετοιμασία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Η 

επιτυχία όμως των στόχων του εσωτερικού ελέγχου πρέπει να σχετίζεται στενά με το 

κόστος που απαιτείται για την παροχή υπηρεσιών του τμήματος του εσωτερικού ελέγχου. 

Δηλαδή, δεν θα πρέπει το κόστος υιοθέτησης της διαδικασίας ελέγχου που εφαρμόζεται να 

υπερβαίνει τις ωφέλειες που προκύπτουν από αυτή την διαδικασία ελέγχου. Βέβαια, 

θεωρείται δύσκολο να υπολογισθούν επακριβώς το κόστος και οι ωφέλειες μιας 

διαδικασίας ελέγχου, εν τούτοις θα πρέπει να καταβάλλεται έντονη προσπάθεια, 

χρησιμοποιώντας μεθόδους και εκτιμήσεις, ώστε να συνδέεται πάντα το κόστος του 

εσωτερικού ελέγχου με τις αναμενόμενες ωφέλειες.  

Ακόμη ένα μειονέκτημα είναι ότι, οι αρχές στις οποίες βασίζεται ένα σύστημα εσωτερικού 

ελέγχου μπορεί εύκολα να παραβιαστούν. Ο διαχωρισμός για παράδειγμα των ευθυνών, 

των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων μεταξύ των διαφόρων ατόμων και τμημάτων, 

μπορεί να μην έχει καμία αξία, όταν υπάρχει συμπαιγνία μεταξύ αυτών. Επιπλέον, ο 

εσωτερικός έλεγχος δεν θεωρείται αναποτελεσματικός όταν επεμβαίνει το management με 

τρόπο αρνητικό για να δικαιολογήσει ή να συγκαλύψει ορισμένα λάθη, παρατυπίες, 

σφάλματα ή παραλείψεις, αφού το σύστημα εσωτερικού ελέγχου βασίζεται κυρίως σε 

ανθρώπους οπότε είναι εύκολο να συμβούν σφάλματα ή παραλείψεις, οι οποίες 

αποδυναμώνουν σημαντικά την αποτελεσματικότητα του συστήματος. 
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3.12 ΟΦΕΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

Οι υπηρεσίες του Εσωτερικού Ελέγχου έχουν σαν σκοπό τον εντοπισμό παρεκκλίσεων, την 

βελτίωση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου τόσο του δημοσίου όσο και μιας εταιρείας, 

καθώς και την ενδυνάμωση της διαδικασίας διαχείρισης κινδύνων και παρακολούθησης 

των ελεγκτικών μηχανισμών. Επομένως, ο Εσωτερικός Έλεγχος προσφέρει στο δημόσιο 

και στις εταιρείες κυρίως οφέλη. Τα οφέλη από την εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου 

παρουσιάζονται παρακάτω. 

 Διαφάνεια στις δραστηριότητες και τις λειτουργίες της εταιρείας. 

 Έγκαιρη και πλήρης διοικητική πληροφόρηση. 

 Βελτίωση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου. 

 Εντοπισμός και αντιμετώπιση παραλείψεων, λαθών και αδυναμιών. 

 Διασφάλιση του τρόπου λειτουργίας της εταιρείας και βελτιστοποίηση στόχων. 

 Αναγνώριση και αξιολόγηση ζημιογόνων και επικερδών λειτουργιών. 

 Καταπολέμηση της απάτης, κλοπής ή παραπλάνησης. 

 Εξασφάλιση της πληρότητας των χρηματοοικονομικών και λειτουργικών 

διοικητικών αναφορών. 

 

3.13 ΜΕΣΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ 

 

Η αποτελεσματικότητα του Εσωτερικού Ελέγχου εξαρτάται από διάφορες σημαντικές 

παραμέτρους, τις οποίες η επιχείρηση πρέπει να τις λάβει σοβαρά υπόψη. Η πρώτη και 

πλέον πιο σημαντική παράμετρος είναι η ανεξαρτησία του Εσωτερικού Ελέγχου. 

Ανεξαρτησία, με άλλα λόγια σημαίνει, πως οι εσωτερικοί ελεγκτές μπορούν να μιλούν με 

όλο το προσωπικό και να έχουν στην διάθεση τους  οποιαδήποτε στιγμή ελεύθερη 

πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες και τους τομείς της επιχείρησης όπως, αρχεία, 

περιουσιακά στοιχεία. Επιπλέον, οι εσωτερικοί ελεγκτές είναι ανεξάρτητοι να διεξάγουν 

τον έλεγχο και να εκτελούν την όποια εργασία τους απαλλαγμένοι από οποιεσδήποτε 

παρεμβάσεις, έχοντας πάντα στο πλευρό τους, την πλήρη κάλυψη και υποστήριξη της 

Διοίκησης. Η ανεξαρτησία του Εσωτερικού Ελέγχου ενισχύεται και εξασφαλίζεται από το 
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γεγονός, ότι ο έλεγχος αυτός υπάγεται και αναφέρεται στο ανώτατο επίπεδο Διοίκησης. Ο 

Διευθυντής του Εσωτερικού Ελέγχου αναφέρεται, με εισηγήσεις και εκθέσεις, στο 

Διοικητικό Συμβούλιο και συμμετέχει σε συνεδριάσεις με θέματα που συσχετίζονται με 

τον έλεγχο, την οργάνωση και τις οικονομικές αναφορές. Η άμεση επικοινωνία του 

Εσωτερικού Ελέγχου με τη Διοίκηση φανερώνει τον μέγιστο βαθμό σπουδαιότητας του 

ελεγκτικού έργου και προσδίδει κύρος, αντικειμενικότητα και αποτελεσματικότητα στο 

έργο αυτό. Η αντικειμενικότητα διαδραματίζει και αυτή με την σειρά της σημαντικό ρόλο 

διότι,  η κρίση των Εσωτερικών Ελεγκτών δεν θα πρέπει να καθοδηγείται και να 

υποκινείται από κανέναν άλλο. Ο Εσωτερικός Έλεγχος δεν χρησιμοποιείται ως μέσο 

αστυνόμευσης αλλά ως συμβουλευτικό, προσφέροντας υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. 

Οι υπηρεσίες αυτές θα πρέπει να στηρίζονται στις θεμελιώδεις αξίες που προαναφέρθηκαν, 

δηλαδή στην ανεξαρτησία, στην αντικειμενικότητα, στην επικοινωνία και στην στήριξη 

από τη Διοίκηση της επιχείρησης. 

 

Είναι γνωστό ότι μια επιχείρηση επηρεάζει και επηρεάζεται, από τα πρώτα στάδια της, από 

διάφορες κοινωνικές ομάδες και τις κοινωνικές συνθήκες που υπάρχουν και λαμβάνουν 

μέρος αντίστοιχα στο ευρύτερο περιβάλλον. Η επιχείρηση για να πετύχει την αποστολή της 

και να αναπτυχθεί θα πρέπει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της έναντι των άλλων 

φορέων. Με άλλα λόγια, θα πρέπει να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις προς τις τράπεζες 

για την αποπληρωμή κάθε μορφής χρηματοδότησης, προς τους προμηθευτές της, προς το 

Κράτος για την απόδοση των φόρων, καθώς και να καλύπτει τις απαιτήσεις του κοινωνικού 

συνόλου όπως των εργαζομένων, των επενδυτών κ.τ.λ. Για την κάλυψη των παραπάνω 

απαιτήσεων και υποχρεώσεων, η επιχείρηση θα στηριχθεί στον έλεγχο του Εσωτερικού 

Ελέγχου, που συμβάλλει στο να αποκαλύπτει, να προλαμβάνει και να επισημαίνει έγκαιρα 

κλοπές, υπεξαιρέσεις, ατασθαλίες, διοικητικές αδυναμίες, πριν η επιχείρηση φτάσει στα 

στάδια της πτώχευσης. Αυτό θα ήταν μοιραίο για το κοινωνικό σύνολο και ειδικότερα για 

τους εργαζόμενους, μιας και θα χάσουν τη δουλειά τους, με επακόλουθο την αύξηση της 

ανεργίας, τη μείωση του εισοδήματος και τη κοινωνική αναταραχή. Από την άλλη μεριά, οι 

διάφοροι φορείς, όπως οι τράπεζες, οι πιστωτές, θα χάσουν οριστικά τις απαιτήσεις τους. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, ο Εσωτερικός Έλεγχος δεν ενδιαφέρει αποκλειστικά μόνο τη 

Διοίκηση, αλλά με γνώμονα τη σωστή και αντικειμενική πληροφόρηση που παράσχει, και 
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τα ορθά διοικητικά μέτρα που λαμβάνει, λειτουργεί προς το συμφέρον και άλλων ομάδων 

και ιδιαιτέρα προς το συμφέρον των εργαζομένων. 

 

Οι ελεγκτές προβαίνουν στην αξιολόγηση του συστήματος του Εσωτερικού ελέγχου με τη 

χρήση των ερωτηματολογίων, των διαγραμμάτων ροής , των περιγραφικών εκθέσεων και 

άλλων σύγχρονων μεθόδων.   

 

Ο εξωτερικός ελεγκτής αφού τελειώσει την περιγραφή των διαφόρων λειτουργιών και 

διαδικασιών της μονάδας με μία ή περισσότερες από τις παραπάνω μεθόδους, και αφού 

μελετήσει για να εξοικειωθεί με τον τρόπο που λειτουργεί η επιχείρηση, ειδικά σε τομείς 

και υποσυστήματα που αφορούν άμεσα στην παραγωγή των λογιστικών πληροφοριών, θα 

πρέπει, στη συνέχεια, να αξιολογήσει την ύπαρξη και τον βαθμό καλής λειτουργίας του 

εσωτερικού ελέγχου. Αυτή είναι και η δυσκολότερη φάση της όλης διαδικασίας.  

 

Αρχικά, ο ελεγκτής παίρνει μία από τις διαδικασίες που εμφανίζονται στις περιγραφικές 

εκθέσεις ή στα διαγράμματα ροής και επαληθεύει ότι η περιγραφή τους συμφωνεί με την 

πραγματικότητα. Η επαλήθευση αυτή πραγματοποιείται είτε με επιτόπιες παρατηρήσεις 

είτε με δειγματοληπτικούς ελέγχους. Στην συνέχεια, προχωράει στην προκαταρκτική 

αξιολόγηση του συστήματος για να εξακριβώσει ποιες δυνατότητες και ποιες αδυναμίες 

διαθέτει το σύστημα. Για αυτή την διαδικασία μπορεί να χρησιμοποιηθούν δύο τρόποι. Ο 

πρώτος συνιστά να αναλύσει το σύστημα και να αναζητήσει τα σημεία στα οποία 

υπάρχουν δυνατότητες  και αδυναμίες. Ελλοχεύει όμως ο κίνδυνος να διαφύγουν από τον 

ελεγκτή κάποια σημεία πολύ σημαντικά. Ο δεύτερος τρόπος θεωρείται πιο γενικός από τον 

παραπάνω και πραγματοποιείται, αφού ο ελεγκτής θέτει ερωτήματα προς τον εαυτό του τη 

μορφής: «Υπάρχει περίπτωση κάτι να μην λειτουργήσει σωστά;» και έτσι προσπαθεί να 

προσδιορίσει τους πιθανούς κινδύνους που προκύπτουν από τις αδυναμίες του συστήματος.  

 

Τα συμπεράσματα που προκύπτουν, ο ελεγκτής τα απεικονίζει σε έναν πίνακα που δίνει 

μία συνοπτική εικόνα της προκαταρκτικής αξιολόγησης του Εσωτερικού Ελέγχου. Για να 
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έχει όμως πιο ξεκάθαρα συμπεράσματα πρέπει να προβεί και σε άλλες επαληθεύσεις οι 

οποίες καλούνται να έχουν μεγαλύτερη διάρκεια.  

 

 

3.14 Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ 

 

Ο Εσωτερικός Ελεγκτής είναι εκείνος ο υπάλληλος της οικονομικής μονάδας που εκφράζει 

την ανώτατη Διοίκηση. Σχεδιάζει, οργανώνει και εκτελεί ελέγχους, αξιολογώντας την 

επάρκεια και αποτελεσματικότητα των συστημάτων εσωτερικής λειτουργίας. Είναι το 

στέλεχος της επιχείρησης, που λειτουργεί ως σύμβουλος της εφόσον υπάρχει αμοιβαία 

εμπιστοσύνη από και προς την διοίκηση. Σε μικρές επιχειρήσεις το έργο του εσωτερικού 

ελεγκτή μπορεί να επιτελείται από µέλη της διοίκησης, ενώ σε μεγάλες επιχειρήσεις το 

έργο της εποπτείας ανατίθεται στον εσωτερικό ελεγκτή από τη διοίκηση.  Ο Εσωτερικός 

Ελεγκτής, όπως αναφέρθηκε, αποτελεί της επιχείρησης και υπηρετεί της ανάγκες και τους 

σκοπούς της επιχείρησης. Συγκεκριμένα, είναι ο σύμβουλος που εκτελεί όλους τους 

ελέγχους χρηματοοικονομικούς, λειτουργικούς, διοικητικούς, συστημάτων Πληροφορικής, 

παραγωγής και γενικά ελέγχους που αφορούν την εφαρμογή των αποφάσεων της 

Διοίκησης, οι οποίες είναι συνυφασμένες με την αποστολή, την επιχειρησιακή στρατηγική, 

και την πολιτική της επιχείρησης. 

Οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να εκτιμούν όλες τις λειτουργίες της οικονομικής μονάδας 

και να συμβουλεύουν τη διοίκηση για τη βελτίωση των διαδικασιών εταιρικής 

διακυβέρνησης. Ενδιαφέρεται, επιπλέον, για τη πρόληψη ατασθαλιών, με οποιαδήποτε 

μορφή αυτές μπορεί να εμφανίζονται, διενεργώντας συνεχή ανασκόπηση. Παράλληλα, 

δίνει έμφαση στις διαδικασίες  για την διαχείριση του κινδύνου. Συντάσσει μηνιαίο 

απολογισμό δράσης και εκθέσεις με τα ευρήματα ελέγχου προς το Διοικητικό Συμβούλιο. 

Ο Εσωτερικός Ελεγκτής είναι εκείνο το πρόσωπο που ο χαρακτήρας του πρέπει να 

διακρίνεται από τιμιότητα, εχεμύθεια, να μη κοινοποιεί ευρήματα και εμπιστευτικές 

πληροφορίες, από ειλικρίνεια, να μην αποκρύπτει ποτέ την αλήθεια και αν ακόμα υποστεί 

πιέσεις με κίνδυνο να χάσει τη δουλεία του, από ακεραιότητα, να αντιστέκεται στα 

διάφορα γεγονότα και πειρασμούς, από λεπτότητα, διακριτικότητα στις επαφές του, από 
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διορατικότητα, ώστε να διακρίνει, να αξιολογεί και να αποτιμά τον κίνδυνο, από 

ωριμότητα, από διπλωματικότητα, που να του επιτρέπει την αντιμετώπιση και την 

αποτελεσματική συνεργασία με άλλα στελέχη της επιχείρησης, αλλά και από ευγένεια και 

υπομονή.  

Είναι, ακόμη, εκείνο το στέλεχος, που εμπιστεύεται η Διοίκηση, διότι διαθέτει εμπειρία και 

ευρεία αντίληψη. Διαθέτει, επίσης, αντικειμενική και ανεξάρτητη κρίση, καλή γνώση όλων 

των φάσεων της λειτουργίας των διαδικασιών και κανονισμών που έχουν θεσπισθεί από 

την επιχείρηση (δηλαδή αρχών διοίκησης επιχειρήσεων, ώστε να είναι σε θέση να 

αξιολογεί την οργάνωση της επιχείρησης), γνώσεις σε βάθος όχι μόνο οικονομικής 

κατεύθυνσης (λογιστικών αρχών και λογιστικών σχεδίων) αλλά και διαφόρων άλλων 

επιστημονικών κλάδων ανάλογα με τον τομέα απασχόλησης. Επίσης διαθέτει την 

ικανότητα χρήσης των σύγχρονων μέσων εργασίας και εφαρμογής προτύπων εσωτερικού 

ελέγχου διαδικασιών και τεχνικών. Επιδιώκει τη συνεχή και συστηματική εκπαίδευση του 

για τη διατήρηση και ανάπτυξη των τεχνικών ικανοτήτων του (τεχνικές σύνταξης 

εκθέσεων, τεχνικές χρήσεως χρόνου, τεχνικές διαπραγματεύσεων, τεχνικές συνεντεύξεων, 

τεχνικές παρουσιάσεων, τεχνικές απόκτησης αυτοπεποίθησης). 

 

Παρακάτω επισημαίνονται κάποια βήματα µε τα οποία ο εσωτερικός ελεγκτής βοηθάει τη 

διοίκηση στην εκπλήρωση των ευθυνών της:  

• Βοηθάει το διοικητικό συμβούλιο στην εκτίμηση της εταιρικής δράσης.  

• Προτείνει νέες ιδέες στην ελεγκτική επιτροπή σχετικά µε τις διαδικασίες εσωτερικού 

ελέγχου και τη διαχείριση του κινδύνου.  

• Αναζητεί ευκαιρίες για να μειώσει τα μακροπρόθεσμα κόστη συμμόρφωσης. 

 • Ανανεώνει τις πολιτικές ηθικής ώστε να διασφαλίσει ότι είναι σύγχρονες και 

αποδεκτές από τους εργαζόμενους.  

• Διενεργεί ετήσιους ελέγχους και διαδικασίες, καθώς και ανακοινώνει τα 

αποτελέσματα αυτά στην ελεγκτική επιτροπή. 

 • Διευθετεί τις ανάγκες για διαφάνεια του ετήσιου ελεγκτικού σχεδίου.  

Τονίζεται ότι το προσωπικό του τμήματος εσωτερικού ελέγχου πρέπει να είναι ανεξάρτητο, 

εξειδικευμένο και επιστημονικά καταρτισμένο. Το τμήμα εσωτερικού ελέγχου πρέπει να 
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είναι ανεξάρτητο και να βρίσκεται µόνο κάτω από το διοικητικό συμβούλιο ή τον πρόεδρο 

της εταιρείας. Σε διαφορετική περίπτωση περιορίζεται η σπουδαιότητα του εσωτερικού 

ελέγχου. Εξαιτίας της μεγάλης σπουδαιότητας που χαρακτηρίζει τον εσωτερικό έλεγχο στη 

σύγχρονη οικονοµική πραγματικότητα, επιβάλλεται η σύσταση κάποιων εποπτικών 

οργάνων στις εισηγημένες στο χρηματιστήριο εταιρείες. Η ελληνική επιτροπή 

κεφαλαιαγοράς επιβάλλει τη θέσπιση ενός τέτοιου εποπτικού οργάνου - επιτροπή ελέγχου 

– σε όλες τις εταιρείες που πρόκειται να εισαχθούν στο χρηματιστήριο ή που είναι ήδη 

εισηγημένες, µε την απόφαση 5/204/2000 και το νόμο 3016/2002. Ακόμα, η τράπεζα της 

Ελλάδος, µε τη διοικητική πράξη 2438/1998 εισάγει την επιτροπή ελέγχου σε πιστωτικά 

ιδρύµατα µε ενεργητικό μεγαλύτερο των 880.410.858 ευρώ.  

 

Στις αποφάσεις της επιτροπής κεφαλαιαγοράς για την εταιρική διακυβέρνηση καθορίζονται 

τα ποιοτικά κριτήρια προβολής εισηγημένων εταιρειών στο χρηματιστήριο, σύµφωνα µε τα 

οποία τα µέλη του τμήματος εσωτερικού ελέγχου διορίζονται από το διοικητικό 

συμβούλιο. Επίσης, τριμελής επιτροπή ελέγχου φέρει την ευθύνη των τελικών πορισμάτων 

καθώς και την ευθύνη τακτικής ενημέρωσης του διοικητικού συμβουλίου. Η επιτροπή 

ελέγχου συγκροτείται από ανώτατα στελέχη µε απόφαση του διοικητικού συμβουλίου και 

έχει συμβουλευτικό ρόλο. Αποτελεί προέκταση της διοίκησης, όπως και ο εσωτερικός 

έλεγχος, και συνεπώς οι αρμοδιότητες και οι ευθύνες των µελών της επιτροπής αυτής είναι 

αυξημένες. 

 

Τα καθήκοντα των στελεχών της Διεύθυνσης ή των τμημάτων του Εσωτερικού Ελέγχου 

είναι τα εξής:  

 Η διεξαγωγή οικονομικών, λειτουργικών, διοικητικών, ειδικών ελέγχων και γενικά 

ελέγχων που αφορούν όλες τις λειτουργίες της επιχείρησης.  

 Η σύνταξη νέων προγραμμάτων ελέγχων, αναθεωρώντας τα προηγούμενα, όταν 

αυτό απαιτείται από το συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον της επιχείρησης.  

  Η σύνταξη εκθέσεων - πορισμάτων με τα ευρήματα ελέγχου, οι οποίες 

υποβάλλονται στο Διευθυντή του Εσωτερικού Ελέγχου, μετά το πέρας του ελέγχου.  

 Η σύνταξη μηνιαίου απολογισμού δράσης, όπου και αυτός υποβάλλεται στο 

Διευθυντή του Εσωτερικού Ελέγχου.  
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 Η καθοδήγηση και η μετάδοση γνώσης στους νέους ελεγκτές. 

 

3.15 ΑΡΧΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ 

 

Ο Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας της Διεθνούς Ομοσπονδίας Λογιστών 

(International Federation of Accountants - IFAC) αναφέρεται στις γενικές αρχές και  

χαρακτηριστικά που πρέπει να πληρούν : 

a) οι επαγγελματίες λογιστές ή ελεγκτές που είναι μέλη της IFAC 

b) οι επαγγελματίες που ασκούν τον έλεγχο σαν ελεύθεροι επαγγελματίες ή μέσω 

ελεγκτικών εταιριών, και 

c) οι επαγγελματίες που είναι υπάλληλοι επιχειρήσεων, δηλαδή λογιστές ή εσωτερικοί 

ελεγκτές. 

 

Οι Κώδικες Επαγγελματικής Δεοντολογίας και συμπεριφοράς διαθέτουν υψηλά πρότυπα 

εντιμότητας, αντικειμενικότητας, επιμέλειας και αφοσίωσης, στα οποία πρέπει να 

συμμορφώνονται οι εσωτερικοί ελεγκτές. Οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να 

συμμορφώνονται µε τα επαγγελματικά πρότυπα συμπεριφοράς. Στόχος του Κώδικα 

Δεοντολογίας είναι να προάγει την ηθική κουλτούρα στο επάγγελμα του Εσωτερικού 

Ελέγχου. Ο Κώδικας Δεοντολογίας αποτελείται από δύο θεμελιώδη συστατικά: α) Τις 

Αρχές που είναι σχετικές με το επάγγελμα και την πρακτική του εσωτερικού ελέγχου. β) 

Τους Κανόνες Συμπεριφοράς που περιγράφουν τις νόρμες συμπεριφοράς που αναμένονται 

να ακολουθούν οι εσωτερικοί ελεγκτές. Αυτοί οι Κανόνες βοηθούν στην κατανόηση και 

μετατροπή των Αρχών σε πρακτική εφαρμογή και στοχεύουν να καθοδηγήσουν την ηθική 

συμπεριφορά των εσωτερικών ελεγκτών.  

 

Οι Εσωτερικοί Ελεγκτές αναμένεται ότι θα εφαρμόζουν και θα υπερασπίζουν τις 

ακόλουθες Αρχές:  

 

 Ανεξαρτησία  

Η Ανεξαρτησία είναι η ουσία του ελέγχου. Ο εσωτερικός ελεγκτής πρέπει να είναι 

ανεξάρτητος και από προσωπικές και από επιχειρησιακές δραστηριότητες . Διαφορετικά, οι 
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απόψεις, τα συμπεράσματα και συστάσεις του θα ήταν ύποπτες. Έτσι, η ανεξαρτησία είναι 

απαραίτητη για την αποτελεσματική λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου. 

 

 Ακεραιότητα  

Η Ακεραιότητα των Εσωτερικών Ελεγκτών εδραιώνει την εμπιστοσύνη και παρέχει έτσι τη 

βάση εμπιστοσύνης της κρίσης τους και καθιστά αποδεκτά τα πορίσματά τους. 

 

 Αντικειμενικότητα  

Οι Εσωτερικοί Ελεγκτές επιδεικνύουν το υψηλότερο επίπεδο επαγγελματικής 

αντικειμενικότητας σε όλες τις φάσεις της ροής ελέγχου: κατά την συγκέντρωση, 

αξιολόγηση και κοινοποίηση των πληροφοριών για τη δραστηριότητα ή τη διαδικασία που 

εξετάζεται. Οι Εσωτερικοί Ελεγκτές προβαίνουν σε µία ισορροπημένη εκτίμηση όλων των 

σχετικών περιπτώσεων και δεν επηρεάζονται αδικαιολόγητα από τα δικά τους συμφέροντα, 

ή τα συμφέροντα άλλων, κατά το σχηματισμό των κρίσεών τους.  

 

 Εμπιστευτικότητα  

Οι Εσωτερικοί Ελεγκτές σέβονται την αξία και την κυριότητα της πληροφόρησης που 

λαμβάνουν και δεν κοινοποιούν πληροφορίες χωρίς κατάλληλη εξουσιοδότηση, εκτός εάν 

υπάρχει νομική ή επαγγελματική υποχρέωση για να γίνει κάτι τέτοιο.  

 

 

 Επάρκεια  

Οι Εσωτερικοί Ελεγκτές χρησιμοποιούν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις εμπειρίες που 

χρειάζονται για την παροχή των υπηρεσιών του Εσωτερικού Ελέγχου. 

 

 

Οι Εσωτερικοί Ελεγκτές θα εφαρμόζουν τους εξής Κανόνες Συμπεριφοράς:   

 

1. Ακεραιότητα  

Οι εσωτερικοί ελεγκτές: 1.1 Οφείλουν να εκτελούν τη εργασία τους με εντιμότητα, 

ειλικρίνεια, επιμέλεια και υπευθυνότητα. 1.2 Οφείλουν να τηρούν και να σέβονται τους 

νόμους, καθώς και να προβαίνουν στις απαιτούμενες, από τους νόμους και το επάγγελμά 
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τους κοινοποιήσεις. 1.3 Οφείλουν να μην συμμετέχουν εσκεμμένα σε παράνομες 

δραστηριότητες, ή να δεσμεύονται σε πράξεις που είναι αναξιοπρεπείς για το επάγγελμα 

του εσωτερικού ελεγκτή ή του οργανισμού τον οποίον ελέγχουν. 1.4 Οφείλουν να σέβονται 

και να συμβάλλουν στους νόμιμους και ηθικούς αντικειμενικούς σκοπούς του οργανισμού. 

2. Αντικειμενικότητα  

Οι εσωτερικοί ελεγκτές : 2.1 Οφείλουν να μην συμμετέχουν σε καμία δραστηριότητα ή 

σχέση που ενδέχεται να επηρεάσει την αμερόληπτη αξιολόγησή τους ή να δημιουργήσει 

καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων. 2.2 Οφείλουν να μην αποδέχονται οποιαδήποτε 

προσφορά που ενδέχεται να επηρεάσει την επαγγελματική τους κρίση. 2.3 Οφείλουν να 

αποκαλύπτουν όλα τα σημαντικά και ουσιώδη γεγονότα που τους είναι γνωστά, εφόσον η 

μη αποκάλυψή τους ενδέχεται να διαστρεβλώσει τις αναφορές των δραστηριοτήτων που 

είναι υπό εξέταση ή ακόμα και να αλλοιώσουν τις χρηματοοικονομικές αναφορές του 

εξεταζόμενου οργανισμού. 

3. Εμπιστευτικότητα  

Οι εσωτερικοί ελεγκτές : 3.1 Οφείλουν να είναι συνετοί στη χρήση και να δίνουν αυξημένη 

προστασία στις πληροφορίες που αποκτούν κατά τη διάρκεια της άσκησης των 

καθηκόντων τους. 3.2 Οφείλουν να μην χρησιμοποιούν πληροφορίες για προσωπικό 

όφελος ή με τρόπο αντίθετο με τη νομοθεσία ή επιβλαβή για τους νομικούς και ηθικούς 

αντικειμενικούς σκοπούς του οργανισμού.  

4. Επάρκεια  

Οι εσωτερικοί ελεγκτές : 4.1 Οφείλουν να ασχολούνται μόνο με εκείνες τις εργασίες για τις 

οποίες έχουν τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία. 4.2 Οφείλουν να παρέχουν 

υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Επαγγελματικής 

Εφαρμογής της υπηρεσίας του Εσωτερικού Ελέγχου. 4.3 Οφείλουν να αναπτύσσουν 

συνεχώς την επάρκειά τους, την αποτελεσματικότητα καθώς και την ποιότητα των 

υπηρεσιών τους. 
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3.16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ 

 

Η απόδοση του τµήµατος εσωτερικού ελέγχου αποτελεί συνάρτηση του βαθµού 

εκπαίδευσης των εσωτερικών ελεγκτών. Ο εσωτερικός ελεγκτής θα πρέπει να ασκεί το 

επάγγελµά του µε επαρκή επαγγελµατική κατάρτιση. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να 

επιμορφώνεται και να ενημερώνεται διαρκώς για να µπορεί το έργο του να είναι 

αποτελεσματικό και αποδοτικό. Επομένως, το τµήµα εσωτερικού ελέγχου θα πρέπει να 

στελεχώνεται από άτοµα τα οποία η τεχνογνωσία και το εκπαιδευτικό τους υπόβαθρο 

διασφαλίζει την καλύτερη διενέργεια του ελέγχου. Είναι, δηλαδή, επανδρωμένο µε 

προσωπικό που έχει υψηλά επίπεδα γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων προκειμένου να 

ανταποκριθεί στα καθήκοντά του.  

Ειδικότερα, ως προσόντα των εσωτερικών ελεγκτών θα μπορούσε να είναι  τα εξής:  

 Να διαθέτουν ανώτατη πανεπιστημιακή εκπαίδευση και να διακρίνονται για την 

οικονοµική σκέψη καθώς και για ο οργανωτικό-διοικητικό πνεύµα.  

 Να έχουν την ικανότητα αξιολόγησης, εκτίµησης και κριτικής στα συστήματα 

λειτουργίας.  

 Να έχουν επαγγελµατική κατάρτιση µε εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρίες.  

 Να είναι ψυχολόγοι, ώστε ακόµα και κατά τη συζήτηση µε τους ελεγχόμενους  να 

είναι σε θέση να μπορούν να διακρίνουν τις τυχόν αδυναµίες των λειτουργιών και 

το μέγεθος αυτών. 

 Να αντιστέκονται στα διάφορα γεγονότα και στους πειρασμούς που 

διαδραματίζονται γύρω τους.  

 Να έχουν την ικανότητα και το θάρρος, αν χρειασθεί, να καταλογίζουν ευθύνες 

προς όλα τα ιεραρχικά επίπεδα, ανώτερα και κατώτερα.  

 Να είναι εχέμυθοι, ειλικρινείς, τίµιοι, ευθείς, ηθικοί και υπεύθυνοι. 

 Να έχουν σιγουριά και αυτοπεποίθηση για τον εαυτό τους, γι’ αυτά που γράφουν 

στις εκθέσεις τους, ιδικά για θέµατα που πρόκειται να ληφθούν υπόψη σοβαρές 

αποφάσεις. 
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 Να έχουν την αίσθηση του κόστους και του οφέλους για το κάθε τι που ελέγχουν, 

να το ποσοτικοποιούν και να το εκφράζουν σε αξία, που είναι ο κύριος στόχος της 

επιχείρησης.  

 Να διακρίνονται για την ικανότητα ανάλυσης των ευρηµάτων, γεγονότων και 

καταστάσεων, δυνατότητα συνθέσεως αυτών και ερμηνεία των αιτιών που τα 

προκαλούν. 

 Να επιδεικνύουν λεπτότητα, διπλωματικότητα και διακριτικότητα στις επαφές τους.  

 

Η αξιολόγηση των εσωτερικών ελεγκτών είναι απαραίτητη και αποτελεί ένα από τα κύρια 

μελήματα του διευθυντή του τµήµατος. Βέβαια, ο έλεγχος προς τους εσωτερικούς ελεγκτές 

θα πρέπει να είναι συνεχής. Η συνεχής αξιολόγηση είναι πιο κουραστική, ωστόσο αποτελεί 

περισσότερο ρεαλιστική και αποτελεσματική. Επιπλέον, η επιτήρηση της εργασίας των 

προσώπων που παίζουν τον ρόλο τους στο έργο του εσωτερικού ελεγκτή και στο οποίο 

συνδράμουν, αποτελεί χωρίς καμία αμφιβολία ένα σηµαντικό στοιχείο µε το οποίο 

διασφαλίζεται η ορθή αξιολόγηση του εσωτερικού ελεγκτή και κατ’ επέκταση η σωστή 

λειτουργία του τµήµατος εσωτερικού ελέγχου. 

 

 

3.17 ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΠΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥΣ 

 

Ένα καλό εργασιακό κλίμα μεταξύ των εσωτερικών ελεγκτών και των ελεγχομένων, είναι 

βασική προϋπόθεση μέσα σε έναν οργανισμό, γι’ αυτό οι ελεγκτές δεν πρέπει να το 

αμελούν.  

 

Επίσης, θα πρέπει να έχουν κατά νου:  

α. Οι ελεγχόμενοι είναι και αυτοί συνάδελφοι και αντιμετωπίζουν τα ίδια 

προβλήματα.  

β. Έχουν και αυτοί τους ίδιους στόχους που είναι η ανοδική πορεία του φορέα που 

εργάζονται.  
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γ. Η επίτευξη των στόχων σε μια επιχείρηση είναι προσπάθεια όλων των εργαζομένων 

και όχι μόνο των εσωτερικών ελεγκτών. 

δ. Ο εσωτερικός ελεγκτής πρέπει να εκτιμά κυρίως τα συστήματα παρά τους 

ανθρώπους.  

ε. Ο εσωτερικός ελεγκτής είναι εργαλείο των ελεγχομένων, είναι ο άνθρωπος που 

βοηθά στην αποτελεσματικότητα της εργασίας του ελεγχόμενου και για το λόγο αυτό 

απαιτείται η αποδοχή του από τους ελεγχόμενους και η αρμονική συνεργασία.  

 

 

3.18 ΤΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

 

 Το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου συνδυάζεται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες της 

επιχείρησης, γι’ αυτό το λόγο είναι αποτελεσματικότερο, οι έλεγχοι να διεξάγονται βάσει 

της υποδοµής της εκάστοτε επιχείρησης. Η δοµή και η λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου 

είναι απαραίτητα σε µια επιχείρηση ή οργανισµό εντούτοις, ένα αποτελεσματικό σύστηµα 

εσωτερικού ελέγχου δεν αποτελεί εγγύηση ότι η επιχείρηση επιτυγχάνει τους στόχους της.  

Μια αποτελεσματική δοµή εσωτερικού ελέγχου κρατάει τους σωστούς ανθρώπους 

ενήµερους για την πρόοδο της οργάνωσης (ή την έλλειψη προόδου) αναφορικά µε την 

επίτευξη των στόχων της, αλλά δεν µπορεί να μετατρέψει έναν αδύναµο διευθυντή σε έναν 

σωστό διευθυντή. Ο εσωτερικός έλεγχος δε µπορεί να εξασφαλίσει την επιτυχία, ή ακόµα 

και την επιβίωση. 

 

Επομένως, ο εσωτερικός έλεγχος δε µπορεί να διαβεβαιώσει τη διοίκηση και το διοικητικό 

συμβούλιο ότι οι προκαθορισμένοι οργανωσιακοί στόχοι θα επιτευχθούν. Μπορεί µόνο να 

παρέχει τη λογική διαβεβαίωση, λόγω των έµφυτων περιορισµών που καθορίζονται σε όλα 

τα συστήµατα εσωτερικού ελέγχου. Ως παραδείγματα αναφέρονται οι βλάβες λειτουργίας 

ή η αποσύνθεση στη δοµή εσωτερικού ελέγχου που µπορούν να εµφανιστούν από ένα 

απλό λάθος ή από λανθασμένες κρίσεις που θα μπορούσαν να γίνουν σε οποιοδήποτε 

επίπεδο διοίκησης. Επιπλέον, οι έλεγχοι µπορούν να παρακαμφθούν εξαιτίας συνοµωσίας 

ή διοικητικής άγνοιας. Τέλος, όσον αφορά στο σχεδιασµό του συστήµατος εσωτερικού 

ελέγχου είναι µια λειτουργία που βασίζεται στους διαθέσιμους πόρους, που σηµαίνει ότι 
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πρέπει να υπάρξει µια ανάλυση κόστους-ωφέλειας (cost benefit analysis) κατά το 

σχεδιασµό του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ 

 

4.1 ΕΠΙΣΚΟΠHΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 

 

Τα συνεχή και έντονα προβλήματα που αντιμετωπίζουν πολλές κυβερνήσεις σε όλο τον 

κόσμο όπως η σπατάλη, η λανθασμένη καταχώρηση στοιχείων, οι ατασθαλίες και ο τρόπος 

παροχής υπηρεσιών, αποτέλεσαν αιτίες για αναζήτηση ριζικών αλλαγών για την όσο 

δυνατόν βελτίωση των δραστηριοτήτων του δημόσιου τομέα, την αναγκαιότητα να 

εφαρμοστεί ένα τέτοιου είδους πλαίσιο, ώστε η κάθε κυβέρνηση να µπορεί να γίνει πιο 

αποτελεσματική, αποδοτική και υπεύθυνη στη χρήση των κεφαλαίων που αυτή αποκτά.  

Ο ρόλος του παραδοσιακού πλαισίου σύµφωνα µε το οποίο εφαρμοζόταν η δημόσια 

διοίκηση, άρχισε να μειώνεται από τις αρχές του 1980 µέσω της εμφάνισης νέων 

πρακτικών και τεχνικών διοίκησης (Ν.Ρ.Μ.). Η φιλοσοφία πλέον της νέας δημόσιας 

διοίκησης (New Public Management- Ν.Ρ.Μ.) υιοθετεί τις αρχές της αποτελεσματικότητας, 

δηλαδή της επιδίωξης μετρήσιμων αποτελεσµάτων καθώς και της αποδοτικότητας, δηλαδή 

του βέλτιστου τρόπου αξιοποίησης των πόρων για την επίτευξη των στόχων. Με αυτές τις 

τεχνικές και φιλοσοφίες δημιουργείται µία στροφή μετάβασης από το γραφειοκρατικό 

μοντέλο οργάνωσης σε ένα αποτελεσματικό τρόπο διοίκησης. 

 Τα συστήματα αξιολόγησης και ελέγχου του διοικητικού έργου των δημόσιων 

οργανισμών, αποτελούν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του νέου αυτού τρόπου διοίκησης. Η 

αξιολόγηση εμφανίζει την απόδοση του κάθε οργανισμού συνολικά αλλά και κάθε 

εργαζομένου ξεχωριστά, ενώ παράλληλα υποδεικνύει την συνέπεια και αξιοπιστία που θα 

πρέπει να χαρακτηρίζουν κάθε δημόσια υπηρεσία. Βασικός παράγοντας για την επιτυχή 

εφαρμογή τέτοιων συστημάτων είναι να διέπονται ήδη από τους φορείς οι αρχές της 

αντικειμενικότητας, της σαφήνειας , της προσαρμογής, και στην αποστολή και στις 

ιδιαιτερότητες της κάθε υπηρεσίας, και φυσικά η συµµετοχή των εργαζομένων στο 

σχεδιασμό των προγραμμάτων αξιολόγησης .  
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Αυτό που πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη είναι η μοναδική φύση των οργανισμών του 

δημόσιου τομέα και των δραστηριοτήτων τους καθώς στοχεύουν κυρίως στη βελτίωση της 

ποιότητας της ζωής των φορολογουμένων και όχι στο κέρδος, όπως στις επιχειρήσεις του 

ιδιωτικού τομέα.  

Ακόμα, η αλλαγή αυτή συνοδευόταν από τη σταδιακή εγκατάλειψη των παραδοσιακών 

λογιστικών συστημάτων, τα οποία λειτουργούσαν σε καθαρά ταμειακή βάση, από πιο 

μεθοδικά τα οποία καλύπτονταν από την αρχή των δεδουλευμένων. Αυτή η αλλαγή ήταν 

αποτέλεσµα της έλλειψης πίστης στον παραδοσιακό δημόσιο τομέα και στις τεχνικές 

διαχείρισης του και στην αυξανόμενη εμπιστοσύνη αντίστοιχα στα μέσα διαχείρισης του 

ιδιωτικού τομέα τα οποία είναι σε θέση να ενισχύσουν την ποιότητα, κερδοφορία και 

λογοδοσίας ακόμα και όταν εφαρμόζεται στο δημόσιο τομέα . 

 

4.2 ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 

 

Σήμερα οι οργανισμοί, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα, λειτουργούν σε ένα 

περιβάλλον το οποίο εμπεριέχει πολλούς κινδύνους κάθε μορφής που είναι εφικτό να 

αποτρέψουν στο οργανισμό να επιτύχει τους στόχους του και που η διεύθυνση ενός 

οργανισμού καλείται να περιορίσει ή/ και να τους αντιμετωπίσει. Ο Δημόσιος Τομέας είναι 

ένας ποικιλόμορφος, σύνθετος κλάδος που δεν διαθέτει μια συγκεκριμένη δομή ή ένα 

συγκεκριμένο μέγεθος. Αναγνωρίζοντας, πλέον, την αναγκαιότητα για εκσυγχρονισμό των 

Δημόσιων Υπηρεσιών και λαμβάνοντας υπ' όψιν το ανταγωνιστικό περιβάλλον της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τις νέες - απαιτήσεις που επιβάλλονταν από τις αρχές της 

καλής διακυβέρνησης, γίνεται όλο και πιο έντονη η χρησιμότητα του Εσωτερικού Έλεγχου 

στο Δημόσιο Τομέα. Σε όλες σχεδόν τις χώρες, ο δημόσιος τομέας διαδραματίζει 

σημαντικό ρόλο στην κοινωνία και η αποτελεσματική διακυβέρνηση σε αυτόν µπορεί να 

ενθαρρύνει την αποτελεσματική χρήση των δημόσιων πόρων, να ενισχύσει την υποχρέωση 

λογοδοσίας για τη διαχείριση των εν λόγω πόρων, να βελτιώσει τη διοίκηση και παροχή 

υπηρεσιών και να συνεισφέρει στη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων. Οι κυβερνήσεις 

παγκοσμίως έχουν διαφορετική δομή και δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο ενιαίο μοντέλο 

διακυβέρνησης που να εφαρμόζεται στους οργανισμούς και φορείς του δημόσιου τομέα. 
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Συνοπτικά στην έννοια του Δημόσιου Τομέα ανήκουν: το Δημόσιο, οι Οργανισμοί Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης, τα δημόσια πρόσωπα ειδικών σκοπών που διέπονται κατ’ αρχήν από το 

διοικητικό και ιδιωτικό δίκαιο, οι Δημόσιες Υπηρεσίες, οι τράπεζες που ανήκουν στο 

Δημόσιο είτε στο σύνολο τους είτε κατά πλειοψηφία και οι ανάδοχοι της Δημόσιας 

Υπηρεσίας.  

Η χρηστή διακυβέρνηση έχει επεκταθεί σε θέματα όπως η διαφάνεια των δημοσίων 

φορέων, η λογοδοσία της δημόσιας διοίκησης και αποκέντρωσης των αποφάσεων και 

πόρων από την πρωτεύουσα στην περιφέρεια. 

 

Η διακυβέρνηση του δημόσιου τομέα περιλαμβάνει τα μέσα, δηλαδή τις πολιτικές και τις 

διαδικασίες, που χρησιμοποιούνται για να κατευθύνουν τις δραστηριότητες ενός 

οργανισμού προκειμένου να παρέχει την λογική διαβεβαίωση (reasonable assurance) ότι οι 

στόχοι επιτυγχάνονται και ότι οι διαδικασίες διενεργούνται κατά τρόπο ηθικό και 

υπεύθυνο. Στο δημόσιο τομέα, η διακυβέρνηση αφορά τα μέσα με τα οποία οι στόχοι 

καθιερώνονται και ολοκληρώνονται. Περιλαμβάνει, επίσης, τις δραστηριότητες που 

εξασφαλίζουν την αξιοπιστία μιας κυβέρνησης, καθιερώνουν τη δίκαιη παροχή υπηρεσιών, 

και αξιολογούν την κατάλληλη συμπεριφορά των ανώτερων δημόσιων υπαλλήλων, 

περιορίζοντας τον κίνδυνο διαφθοράς στη δημόσια διοίκηση. 

 

Προκειμένου να γίνει πιο κατανοητή η έννοια της διακυβέρνησης (governance) 

παρουσιάζονται παρακάτω οι βασικές αρχές διακυβέρνησης που εφαρμόζονται τόσο στον 

ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα: 

 Ορισμός κατεύθυνσης (Setting direction). Η καλή διακυβέρνηση καθιερώνει τις 

πολιτικές, ώστε να καθοδηγήσει κατάλληλα τις ενέργειες ενός οργανισμού. Στην 

κυβέρνηση, η πολιτική θα πρέπει να κατευθύνεται μέσω των εθνικών στόχων, 

στρατηγικών σχεδίων, στόχων απόδοσης, της νομοθετικής καθοδήγησης ή 

νομοθετικών επιτροπών επίβλεψης. Οι πολιτικές της κυβέρνησης – ή τουλάχιστον 

οι προτεραιότητες της – μπορούν γενικά να αναζητηθούν στον προϋπολογισμό της, 

ο οποίος τοποθετεί περιορισμένους πόρους σε συγκεκριμένες δραστηριότητες.  

 Εμφύσηση της ηθικής και ακεραιότητας (Instilling ethics and integrity). Η καλή 

διακυβέρνηση περιλαμβάνει σαφώς καθορισμένες ηθικές αξίες, στόχους, 

στρατηγικές και εσωτερικό έλεγχο. Θα πρέπει να ευθυγραμμίζει τις πολιτικές με τις 
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διαδικασίες για να ενθαρρύνει την συμπεριφορά η οποία είναι σύμφωνη με τις αξίες 

ηθικής και ακεραιότητας του οργανισμού της κυβέρνησης.  

 Επίβλεψη των αποτελεσμάτων (Overseeing results). Η καλή διακυβέρνηση απαιτεί τη 

συνεχή επίβλεψη, ώστε να εξασφαλίζεται και να διασφαλίζεται ότι η πολιτική εφαρμόζεται 

ορθά, οι στρατηγικές συμβαδίζουν, και η γενική απόδοση της κυβέρνησης συναντά 

τις προσδοκίες και τις ανάγκες μέσα στην πολιτική, τους νόμους, και τους 

κανονισμούς.  

 Υποβολή έκθεσης λογοδοσίας (Accountability reporting). Επειδή οι υπηρεσίες της 

κυβέρνησης χρησιμοποιούν πόρους (resources) και εξουσία για να επιτύχουν τους 

καθιερωμένους στόχους, οι κυβερνήσεις θα πρέπει να λογοδοτούν για το πώς 

χρησιμοποιήθηκαν οι πόροι αυτοί και τι κατόρθωσαν. Αναλόγως, η καλή 

διακυβέρνηση απαιτεί τακτική χρηματοοικονομική αναφορά και αναφορά της 

απόδοσης, η οποία ισχυροποιείται για μεγαλύτερη ακρίβεια από έναν ανεξάρτητο 

ελεγκτή. Η υποχρέωση λογοδοσίας (accountability) ενίοτε επισύρει και την επιβολή 

προστίμων και κυρώσεων σε όσους καταχρώνται τα έσοδα του δημοσίου για 

σκοπούς άλλους από τους επιδιωκόμενους.  

 Διόρθωση τακτικής (Correcting course). Όταν ο οργανισμός δεν επιτύχει τους 

οικονομικούς στόχους ή τους λειτουργικούς στόχους απόδοσης, ένα καλό σύστημα 

διακυβέρνησης θα αναγνωρίσει την αιτία των προβλημάτων, θα καθορίσει τις 

απαιτούμενες διορθωτικές κινήσεις και θα παρακολουθήσει τις εξελίξεις (εποπτεία 

follow up) για να καθορίσει εάν αυτές οι κινήσεις εφαρμόστηκαν αποτελεσματικά. 

Τα ευρήματα και οι προτάσεις του ελεγκτή αποτελούν σημαντικά στοιχεία προς την 

καλή διακυβέρνηση, τα οποία μπορούν να οδηγήσουν τους οργανισμούς να λάβουν 

άμεσα και κατάλληλα διορθωτικά μέτρα που θεραπεύουν τις προσδιορισμένες 

αδυναμίες και ανεπάρκειες του συστήματος. 

 

Από την παραπάνω ανάλυση προκύπτει ότι για να είναι αποτελεσματική και αποδοτική η 

Δημόσια Διοίκηση και για να προλαμβάνονται φαινόμενα διαφθοράς και κακοδιοίκησης, 

πρέπει να εφαρμόζονται οι προαναφερόμενες βασικές αρχές καλής διακυβέρνησης. 

Επιπλέον, λόγω της φύσης των παρεχόμενων υπηρεσιών και προκείμενου να επιτευχθούν 

οι στόχοι του κυβερνητικού σώματος, θα πρέπει να θεσπιστεί προστασία και αξιοπιστία για 

να διασφαλιστεί η υποχρέωση λογοδοσίας καθότι οι δημόσιοι υπάλληλοι διαχειρίζονται το 
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δημόσιο χρήμα. Πιο συγκεκριμένα, η συνετή δημόσια διακυβέρνηση απαιτεί δίκαια και 

αμερόληπτα επιβεβλημένα νομικά πλαίσια, διότι η απουσία καλών δομών διακυβέρνησης 

και η έλλειψη συνοχής στις βασικές αρχές διακυβέρνησης αυξάνει τον κίνδυνο διαφθοράς 

στο δημόσιο. 

 

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) «Οι 

αρχές της καλής διακυβέρνησης, διαφάνεια και υποχρέωση λογοδοσίας (accountability), 

δικαιοσύνη και ισότητα, αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα, σεβασμός στο κράτος 

δικαίου και υψηλά πρότυπα ηθικής συμπεριφοράς αντιπροσωπεύουν την βάση πάνω στην 

οποία μπορεί να χτιστεί η ανοιχτή κυβέρνηση (open government)» 

.  

Σε διεθνές επίπεδο, το πλαίσιο Σωστή Διακυβέρνηση στο Δημόσιο Τομέα, το οποίο 

αναπτύχθηκε από τη Διεθνή Ομοσπονδία Λογιστών, ενθαρρύνει τη καλύτερη 

διακυβέρνηση και διαχείριση των οργανισμών του δημοσίου τομέα με τη βελτίωση της 

λήψης αποφάσεων και την αποτελεσματική χρήση των πόρων. Η ενίσχυση της δέσμευσης 

των ενδιαφερόμενων μερών, η αδιάλειπτη εξέταση και η εποπτεία αυτών που είναι 

επιφορτισμένοι με πρωταρχικές ευθύνες για τον καθορισμό της στρατηγικής κατεύθυνσης, 

των δραστηριοτήτων της οικονομικής οντότητας και της λογοδοσίας, οδηγεί σε 

αποτελεσματικότερες παρεμβάσεις και καλύτερα αποτελέσματα για το ευρύ κοινό. 

Συγκεκριμένα, το πλαίσιο αναφέρει ότι η θεμελιώδης αρχή της σωστής διακυβέρνησης στο 

δημόσιο τομέα είναι η διασφάλιση ότι οι φορείς επιτυγχάνουν τα επιδιωκόμενα 

αποτελέσματα ενεργώντας συνεχώς θετικά  για το δημόσιο συμφέρον. Η εξυπηρέτηση του 

δημοσίου συμφέροντος προϋποθέτει την άσκηση συμπεριφοράς με ακεραιότητα, την 

επίδειξη ισχυρής δέσμευσης σε ηθικές αξίες και το σεβασμό προς τους νόμους. Επιπλέον 

περιλαμβάνει την εξασφάλιση της διαφάνειας, όπως επίσης και την πολύπλευρη εμπλοκή 

των ενδιαφερόμενων μερών. 

 

Παράλληλα, το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (The Institute of Internal Auditors, I.I.A) 

στην προσπάθεια του να προσφέρει καθοδήγηση, σε εκλεγμένα ή διορισμένα κυβερνητικά 

στελέχη, σε θέματα διακυβέρνησης και εφαρμογής της ελεγκτικής στον δημόσιο τομέα, 

θέτει ως βασικές αρχές κρίσιμες στην διακυβέρνηση του δημόσιου τομέα τη λογοδοσία, 

την διαφάνεια, την εντιμότητα και την δικαιοσύνη. Τέλος, θεωρούνται βασικοί παράμετροι 
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της χρηστής διακυβέρνησης και η ηθική, η ακεραιότητα και η συνεχής επίβλεψη των 

αποτελεσμάτων. Οι βασικές αυτές αρχές αναλύονται παρακάτω  (The Institute of Internal 

Auditors, 2006, σελ. 7-9). 

 Υποχρέωση λογοδοσίας (Accountability). «Η υποχρέωση λογοδοσίας είναι μία 

διαδικασία κατά την οποία οι δημόσιες υπηρεσίες και οι υπάλληλοί τους είναι 

υπεύθυνοι για τις αποφάσεις και τις ενέργειες τους, συμπεριλαμβανομένης της 

διαχείρισης των δημοσίων εσόδων και όλων των πτυχών της απόδοσης τους, και για 

το λόγο υποχρεούνται να υποβάλλονται στον κατάλληλο εξωτερικό έλεγχο. 

Επιτυγχάνεται από όλα τα συμβαλλόμενα μέρη που έχουν σαφή κατανόηση των 

ευθυνών, και έχουν επίσης πλήρως καθορισμένους ρόλους μέσα σε μία ισχυρή 

δομή. Στην πραγματικότητα, η λογοδοσία είναι η υποχρέωση της δημόσιας 

υπηρεσίας να λογοδοτήσει για την ευθύνη που της αντιστοιχεί» (International 

Federation of Accountants, 2001).  

 Ειλικρίνεια και Διαφάνεια (Transparency). Η αρχή της διαφάνειας σχετίζεται με την 

ευθύτητα της κυβέρνησης στους πολίτες της. Η καλή διακυβέρνηση περιλαμβάνει 

την κατάλληλη κοινοποίηση των βασικών πληροφοριών σε όσους έχουν έννομα 

συμφέροντα, έτσι ώστε να έχουν τα απαραίτητα στοιχεία για την απόδοση και τις 

διαδικασίες της κυβέρνησης. Αναλόγως, οι αποφάσεις, οι ενέργειες, και οι 

συναλλαγές της κυβέρνησης διευθετούνται ανοιχτά. Οι ελεγκτές μπορούν να 

παρέχουν μία άμεση σύνδεση μεταξύ της διαφάνειας και της αξιοπιστίας της 

κυβέρνησης. Οι νομοθέτες και το δημόσιο επιζητούν τους ελέγχους για να 

βεβαιώνονται ότι οι κυβερνητικές πράξεις είναι ηθικές και νόμιμες, και ότι η 

έκθεση (report) της απόδοσης απεικονίζει με ακρίβεια το αληθινό μέτρο των 

διαδικασιών.  

 Ακεραιότητα, Εντιμότητα (probity). Η αρχή της ακεραιότητας απαιτεί από τους δημόσιους 

υπαλλήλους να ενεργούν με αξιοπρέπεια και τιμιότητα. Η κοινή γνώμη έχει συχνά 

αμφιβολίες για το εάν οι δημόσιες πληροφορίες και πράξεις είναι αξιόπιστες, κάτι το οποίο 

υπονομεύει τη νομιμότητα της κυβέρνησης και τη δυνατότητα της να κυβερνήσει. Όταν δεν 

τηρείται η αρχή της ακεραιότητας οι συνέπειες μπορεί να είναι συντριπτικές εφόσον η 

δημόσια εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση και στην ηγεσία της υπονομεύεται.  

 Δικαιοσύνη (equity). Η αρχή της δικαιοσύνης σχετίζεται με το κατά πόσο δίκαια τα 

κυβερνητικά στελέχη ασκούν την εξουσία που τους έχει δοθεί. Οι πολίτες χορηγούν 
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τα χρήματα και τη δύναμη στους αντιπρόσωπους — στους δημόσιους υπαλλήλους 

— για να πραγματοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους. Εντούτοις, οι πολίτες 

ανησυχούν για την κακοδιαχείριση της κυβερνητικής δύναμης, την κατασπατάληση 

των κυβερνητικών πόρων, και οποιαδήποτε άλλα ζητήματα που περιλαμβάνουν τη 

διαφθορά ή τη κακή διαχείριση που θα μπορούσαν αρνητικά να προσκρούσουν στις 

κυβερνητικές υποχρεώσεις και την παροχή υπηρεσιών στους πολίτες της.  

 

Αυτές οι θεμελιώδεις αρχές αντανακλώνται σε κάθε µία από τις διαστάσεις της 

διακυβέρνησης των φορέων του δημόσιου τομέα: 

 πρότυπα συμπεριφοράς: πώς η διοίκηση ενός οργανισμού καθορίζει τις αξίες και 

τους κανόνες που προσδιορίζουν την κουλτούρα του οργανισμού και τη 

συμπεριφορά του καθένα μέσα σε αυτόν, 

  δομή και διαδικασίες: πώς η ανώτατη διοίκηση ορίζεται και οργανώνεται, πώς 

καθορίζονται οι αρμοδιότητες της, πώς λογοδοτούν, 

 έλεγχο: το δίκτυο των διαφόρων ελέγχων που προβλέπονται από την ανώτατη 

διοίκηση του οργανισμού για να υποστηρίξουν την επίτευξη των στόχων της 

οικονομικής οντότητας, η αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των 

διαδικασιών, η αξιοπιστία της εσωτερικής και εξωτερικής πληροφόρησης, και η 

συμμόρφωση µε τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς και τις εσωτερικές 

πολιτικές, 

 εξωτερικές εκθέσεις αναφοράς: πώς η ανώτατη διοίκηση του οργανισμού εκφράζει 

την υποχρέωση λογοδοσία της για τη διαχείριση του δημοσίου χρήματος και τις 

επιδόσεις της. 

 

Η δράση της Δημόσιας Διοικητικής δράσης στην ελληνική έννομη τάξη διέπεται από τρεις 

βασικές αρχές, οι οποίες είναι και συνταγματικά κατοχυρωμένες (Σπηλιωτόπουλος, 2001, 

σελ. 129):  

 Αρχή της νομιμότητας, σύμφωνα με την οποία τα διοικητικά όργανα 

μπορούν να προβαίνουν μόνο στις νόμιμες ή υλικές ενέργειες που προβλέπονται και 

επιβάλλονται ή επιτρέπονται από κανόνες δικαίου, οι οποίοι και καθορίζουν την 

αρμοδιότητά τους. 
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 Αρχή του δημόσιου συμφέροντος, δηλαδή αποσκοπεί πάντοτε στην 

εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος µέσω των ενεργειών των διοικητικών 

οργάνων.  

  Αρχή της προστασίας των δικαιουμένων, δηλαδή προστασία των 

δικαιωμάτων και συμφερόντων που κατοχυρώνονται από το Σύνταγμα και 

προβλέπονται από τη νοµοθεσία, όπως το δικαίωμα της ισότητας, της καλής 

λειτουργίας της Διοίκησης και της αμεροληψίας, η αιτιολόγηση των ατομικών 

διοικητικών πράξεων. 

 

Φυσικά οι αρχές που διέπουν τη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης είναι αρκετά 

περισσότερες σε αριθμό, ωστόσο παραπάνω έγινε αναφορά στις πιο χαρακτηριστικές και 

πιο σημαντικές. 

 

Εκτός από τις πρωταρχικές απαιτήσεις της δράσης για το δημόσιο συμφέρον, η επιτυχία 

της σωστής διακυβέρνησης του δημόσιου τομέα απαιτεί αποτελεσματικές διευθετήσεις για: 

 Τον καθορισμό των αποτελεσμάτων όσον αφορά τα βιώσιμα οικονομικά, κοινωνικά 

και περιβαλλοντικά οφέλη.  

 Τον προσδιορισμό των απαραίτητων παρεμβάσεων για τη βελτιστοποίηση των 

επιτευγμάτων των προτιθέμενων αποτελεσμάτων.  

  Την ανάπτυξη της ικανότητας της οντότητας, συμπεριλαμβανομένης της ηγεσίας 

της και των υπαλλήλων που εργάζονται σε αυτήν.  

 Την διαχείριση των κινδύνων και των επιδόσεων μέσα από το αξιόπιστο έργο του 

εσωτερικού ελέγχου και την εύλογη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών.  

 Την εφαρμογή ορθών πρακτικών σχετικά με τη διαφάνεια, την υποβολή εκθέσεων 

και τον έλεγχο για την παροχή αποτελεσματικής λογοδοσίας. 
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Σαφώς από την εφαρμογή των αρχών της Διακυβέρνησης προκύπτουν οφέλη, τα οποία 

είναι: 

 Επίτευξη δημόσιων στόχων. 

  Αποτελεσματικότερη οργάνωση του δημοσίου και γενικότερα του κράτους. 

 Βελτίωση της διαφάνειας. 

 Πλήρης και ορθή διοικητική πληροφόρηση. 

 Εξοικονόμηση πόρων.  

 Ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών. 

 Μείωση περιπτώσεων απάτης 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

+30 210 6993749 

ή χρησιμοποιήστε την φόρμα επικοινωνίας 

 

4.3 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

 

Στην Ελλάδα, ο Εσωτερικός Έλεγχος της Δημόσιας Διοίκησης ασκείται από ένα μεγάλο 

αριθμό ελεγκτικών σωμάτων και υπηρεσιών ελέγχου, µε στόχο την καταπολέμηση και τη 

πάταξη φαινομένων διαφθοράς και κακοδιοίκησης.  

Στη Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Εσωτερικός Έλεγχος της Δημόσιας Διοίκησης νοείται ως ο 

έλεγχος που καλύπτει το σύνολο των διαδικασιών και των πολιτικών που έχουν υιοθετηθεί 

και τίθεται σε εφαρμογή από τη Διοίκηση μιας Οργάνωσης, έτσι ώστε να διασφαλισθεί η 

οικονοµική, αποδοτική και αποτελεσματική επίτευξη των στόχων της, η πιστή εφαρμογή 

των εξωτερικών κανόνων, των πολιτικών και κανονισμών της Διοίκησης, η ποιότητα των 

λογιστικών εγγράφων, η έγκαιρη παραγωγή αξιόπιστης διαχειριστικής και οικονομικής 

πληροφόρησης για την πρόληψη, την αναζήτηση και τον εντοπισμό της απάτης και της 

ατασθαλίας για να διαφυλαχθούν τα περιουσιακά στοιχεία.  

Ο έλεγχος για να θεωρείται αποδοτικός και αποτελεσματικός προϋποθέτει:  

o περιοδικότητα, συστηματικότητα και διεξοδικότητα των ελέγχων  

o εστίαση στην απόκλιση της πρακτικής από τους στόχους, των επιδιωκόμενων από 

τα πραγματικά αποτελέσματα  

o δυνατότητα επιβολής κυρώσεων 

 

tel:+30-210-6993749
http://www.mazars.gr/Archikhe-Selhida/Epikoinonhia/Phhorma-Epikoinonhias
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Ο εσωτερικός έλεγχος αποτελεί µια αντικειμενική διαδικασία, η οποία έχει ως στόχο, µέσω 

της εξέτασης και της αξιολόγησης των δραστηριοτήτων ενός φορέα, να εξακριβώσει την 

επίτευξη σκοπών, όπως:  

o την αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα των δράσεων, 

o τη συμμόρφωση σε δημόσιες πολιτικές, προγράμματα, διαδικασίες και νοµοθεσία 

της διοίκησης,  

o την εκπλήρωση των σκοπών και επιδιώξεων που έχουν τεθεί για λειτουργίες, 

δραστηριότητες, έργα ή προγράμματα,   

o τη χρήση των διαθέσιμων πόρων και 

o τη προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων. 

 

 Ο εκσυγχρονισμός της δημοσιονομικής διαχείρισης στη δημόσια διοίκηση έχει οδηγήσει 

σε µια αυξημένη εστίαση στον εσωτερικό έλεγχο. Ακόμη, ο εκσυγχρονισμός των 

συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και των εσωτερικών δικλείδων ασφαλείας είναι ζωτικής 

σημασίας για να βοηθήσει τους δημόσιους οργανισμούς στην επίτευξη αποτελεσµάτων και 

να γίνουν οι κυβερνήσεις πιο αποδοτικές και αποτελεσματικές. Ένα σύστημα εσωτερικού 

ελέγχου εφαρμόζεται µε επιτυχία στο δημόσιο τομέα όταν υπάρχει µια νόμιμη υποχρέωση 

για την εγκατάσταση μονάδων εσωτερικού ελέγχου και ταυτόχρονα υπάρχει υποστήριξη 

από την ανώτατη διοίκηση. Παράλληλα απαιτείται µια αρμόδια Επιτροπή Ελέγχου και 

εξειδικευμένα προσωπικό εσωτερικού ελέγχου.  

 

Ο εσωτερικός έλεγχος στο δημόσιο τομέα διαχωρίζεται σε δύο διαφορετικούς τύπους, που 

είναι οι εξής: 

 χρηματοοικονομικοί και διαχειριστικοί έλεγχοι, που βασίζονται στην ιδέα ότι οι 

δημόσιοι πόροι λαμβάνονται από το κοινό και διατίθεται για τις δραστηριότητες που 

διαχειρίζονται από τους δημόσιους υπαλλήλους και εξετάζουν το βαθμό στον οποίο οι 

πόροι χρησιμοποιούνται νόμιμα, κατάλληλα και συνετά για την επίτευξη των δημόσιων 

σκοπών του οργανισμού, 

 έλεγχοι απόδοσης ή λειτουργικοί έλεγχοι, οι οποίοι σχεδιάζονται για να αξιολογήσουν αν 

οι δημόσιοι πόροι χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά και αν συμβάλλουν στην 

αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών, µε ένα αντικειμενικό στόχο την αναγνώριση, µείωση 

και εξάλειψη της σπατάλης των πόρων. 

 

Η Goodwin το 2004, ερεύνησε τις ομοιότητες και διαφορές ανάμεσα στον εσωτερικό 

έλεγχο στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Η μελέτη βασίζεται σε μία έρευνα που αφορά 

στους διευθυντές εσωτερικού ελέγχου σε οργανισμούς στη Νέα Ζηλανδία και την 
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Αυστραλία. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι υπάρχουν διαφορές στο κύρος (organizational 

status), με τους εσωτερικούς ελεγκτές του δημόσιου τομέα να αναφέρονται σε υψηλότερο 

επίπεδο στον οργανισμό. Παρόλο που και στους δύο τομείς παρόμοιο μέγεθος της 

ελεγκτικής εργασίας ανατίθεται σε τρίτους, στο δημόσιο τομέα οι οργανισμοί είναι πιο 

πιθανόν από αυτούς του ιδιωτικού να αναθέσουν σε εξωτερικούς ελεγκτές την ελεγκτική 

εργασία. Υπάρχει μικρή διαφορά ανάμεσα στις δραστηριότητες του εσωτερικού ελέγχου 

και στις συναλλαγές με τους εξωτερικούς ελεγκτές και στους δύο τομείς. Παρόλα αυτά ο 

εσωτερικός έλεγχος στον ιδιωτικό τομέα θεωρείται ότι οδηγεί σε μεγαλύτερο περιορισμό 

των αμοιβών των εξωτερικών ελεγκτών σε σχέση με τον δημόσιο τομέα (Goodwin, 2004, 

σελ. 640 επ.). 

Η αναγκαιότητα της ασφαλούς πληροφόρησης, επιβάλλει την ύπαρξη και λειτουργία ενός 

επαρκούς συστήματος εσωτερικού ελέγχου του Οργανισμού, το μόρφωμα εκείνο που θα 

λέει την αλήθεια στην διοίκηση. 

Ειδικότερα, για να προστατεύσει το δημόσιο συμφέρον και προκειμένου να διασφαλιστούν 

οι αρχές καλής διακυβέρνησης που είναι κρίσιμες στην δημόσια διοίκηση, κάθε κυβέρνηση 

απαιτεί από τις ανεξάρτητες ελεγκτικές δραστηριότητες να παρέχουν μια σειρά από 

υπηρεσίες διαβεβαίωσης και γνωμοδοτικές υπηρεσίες, είτε μέσω της χρήσης των 

υπηρεσιών εσωτερικού είτε εξωτερικού ελέγχου, είτε έναν συνδυασμό των δύο. Ο έλεγχος 

στον δημόσιο τομέα προσθέτει αξία όχι απλά με την ανάλυση και αναφορά για το τι 

συνέβη μετά το συμβάν, αλλά και με την ύπαρξη προνοητικότητας και την διάδοση της 

ορθής πρακτικής. Με τους εσωτερικούς ελεγκτές να εργάζονται σε δημόσιες υπηρεσίες 

προωθείται η καλύτερη διοίκηση και λήψη αποφάσεων, καθώς και μια αποτελεσματική 

χρήση των πόρων των φορολογουμένων (Μπαθρέλλου, 2007, σελ. 36). 

Στις υπηρεσίες του δημοσίου τομέα προβλέπεται η τήρηση των θεσμοθετημένων κανόνων 

και διαδικασιών που αποτελούν πολύ περιοριστικό πλαίσιο για τις δημόσιες οργανώσεις, οι 

οποίες εξ ορισμού δεν μπορούν να έχουν την ευελιξία και την προσαρμοστικότητα των 

ιδιωτικών οργανώσεων. Η ελευθερία των κινήσεων εδώ είναι πολύ μικρή. Δεν ενδιαφέρει 

μόνο το αποτέλεσμα, όπως στον ιδιωτικό τομέα, αλλά ενδιαφέρει και ο τρόπος παραγωγής 

του αποτελέσματος, δηλαδή ο σεβασμός ορισμένων διαδικαστικών αρχών και 

προδιαγραφών.  
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Η λειτουργία επίσης της Δημόσιας Διοίκησης, προκειμένου να διασφαλισθεί ο 

δημοκρατικός έλεγχος της Διοίκησης και να αποφευχθεί η αυθαιρεσία στην άσκηση της 

εξουσίας, υπάγεται σε μια σειρά περιορισμών, όπως:  

 Νομικοί περιορισμοί, (αρχή της νομιμότητας, δικαιώματα και εγγυήσεις, διαφάνεια, 

έλεγχος).  

 Πολιτικοί περιορισμοί (νομιμοποίηση, υποταγή στην πολιτική ηγεσία και την 

κυβερνητική πολιτική).  

 Οικονομικοί περιορισμοί (δημόσιο λογιστικό, τρόπος διαχείρισης των δημοσίων 

πόρων). 

  Τεχνικοί περιορισμοί, (οργάνωση της Δημόσιας Διοίκησης, τρόπος λειτουργίας και 

δράσης του δημοσίου τομέα) (Μπαθρέλλου, 2007, σελ. 37).  

 

Στο πλαίσιο αυτό και με την επίγνωση των ανωτέρω περιορισμών της δράσης της 

Δημόσιας Διοίκησης είναι εφικτή αν όχι επιβεβλημένη η ύπαρξη συστημάτων εσωτερικού 

ελέγχου στις δημόσιες οργανώσεις για την προάσπιση της νομιμότητας και της διαφάνειας 

της δράσης της δημόσιας διοίκησης. Πράγματι, οι πολίτες έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν 

ότι τα χρήματά τους ξοδεύονται οικονομικά, αποδοτικά και αποτελεσματικά, και ότι σαν 

καταναλωτές των δημοσίων υπηρεσιών έχουν το δικαίωμα να ελέγχουν και να απαιτούν τα 

απαραίτητα πρότυπα της απόδοσης (standards of performance), όπως αυτά 

ενσωματώνονται στις Χάρτες Πολιτών. 

 

Ο εσωτερικός έλεγχος έχει καταστεί ένας σημαντικός παράγοντας της λογοδοσίας και της 

επίβλεψης. Ο τρόπος με τον οποίο οι φορείς του δημόσιου τομέα διατηρούν τον εσωτερικό 

έλεγχο και πως αυτοί λογοδοτούν έχει εξελιχθεί στο να απαιτείται μεγαλύτερη διαφάνεια 

και λογοδοσία των οργανισμών εκείνων που ξοδεύουν σημαντικά κεφάλαια των 

φορολογουμένων. Η τάση αυτή έχει σημαντικό αντίκτυπο στο τρόπο με τον οποίο 

υλοποιείται η διαχείριση, παρακολουθείται και παρέχει αναφορές στον εσωτερικό έλεγχο. 

Ο ρόλος του εσωτερικού ελέγχου έχει εξελιχθεί από μια διοικητική διαδικασία, με έμφαση 

στη συμμόρφωση, σε ένα σημαντικό στοιχείο της σωστής διακυβέρνησης. 
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 Η διαφορετική φύση των θέσεων του δημόσιου τομέα, η αυξανόμενη σημασία και αξία σε 

μια κοινή αντίληψη της ανεξαρτησίας είναι το κλειδί για την αξιοπιστία κάθε ελεγκτή. 

Όπως οι εσωτερικοί ελεγκτές αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της οργάνωσης, η επίτευξη 

και διατήρηση της ανεξαρτησίας κρίνεται ακόμα πιο δύσκολη. Αυτή η ανεξαρτησία και 

αντικειμενικότητα είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση ότι οι ενδιαφερόμενοι 

κρίνουν το ελεγκτικό έργο που διενεργείται, όπως και τα αποτελέσματά του, ως αξιόπιστα, 

πραγματικά και αμερόληπτα.  

Η φύση του εσωτερικού ελέγχου και ο ρόλος της παροχής αμερόληπτων πληροφοριών 

σχετικά με τη χρήση των δημόσιων πόρων και των υπηρεσιών που παρέχονται, απαιτούν 

από τη δραστηριότητα του εσωτερικού ελέγχου να ασκεί τα καθήκοντά του χωρίς 

περιορισμούς, παρεμβάσεις ή πιέσεις από τον υπό έλεγχο οργανισμό37. Το Διεθνές 

Πρότυπο των Ανώτατων Ελεγκτικών Οργάνων (International Standards of Supreme Audit 

Institutions – ISSAI) 161038 παρέχει κριτήρια για την αξιολόγηση της αντικειμενικότητας 

της λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου στο δημόσιο τομέα. Το σύστημα εσωτερικού 

ελέγχου:  

 Καθορίζεται από τη νομοθεσία ή τους κανονισμούς.  

 Είναι υπόλογο στα ανώτατα διοικητικά στελέχη, για παράδειγμα, στην κεφαλή ή 

στον αναπληρωτή της κεφαλής της κυβερνητικής οντότητας, καθώς και σε όσους 

είναι επιφορτισμένοι με τη διακυβέρνηση.  

 Αναφέρει τα αποτελέσματα του ελέγχου τόσο στην ανώτερη διοίκηση, όσο και σε 

αυτούς που πραγματεύονται με τη διακυβέρνηση. 

Βρίσκεται οργανωτικά έξω από το προσωπικό και τη διαχείριση της λειτουργίας της 

ελεγχόμενης μονάδας.  

 Απομακρύνεται επαρκώς από τις πολιτικές πιέσεις για τη διεξαγωγή ελέγχων και 

αναφέρει τις διαπιστώσεις, απόψεις και τα συμπεράσματα αντικειμενικά χωρίς το 

φόβο πολιτικών αντιποίνων.  

  Δεν επιτρέπει στο προσωπικό εσωτερικού ελέγχου να προβεί στον έλεγχο 

λειτουργιών για τις οποίες προηγουμένως υπήρξε θέμα σύγκρουσης συμφερόντων.  

  Έχει πρόσβαση στα άτομα που έχουν αναλάβει τη διακυβέρνηση της οντότητας. 
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Επιπρόσθετα κριτήρια για την υποστήριξη της ανεξαρτησίας του συστήματος εσωτερικού 

ελέγχου στο δημόσιο τομέα, περιλαμβάνουν: 

 Σαφή και επίσημα καθορισμένες αρμοδιότητες και αρχές του εσωτερικού ελέγχου 

στο πλάνο ελέγχου.  

 Λειτουργικό και προσωπικό διαχωρισμό του εσωτερικού ελέγχου από τις ευθύνες 

για τις αποφάσεις και τις εργασίες της διοίκησης.  

 Επαρκή ελευθερία για τον υπεύθυνο του εσωτερικού ελέγχου (Chief Audit 

Executive – CAE) στη δημιουργία προγραμμάτων ελέγχου. 

 Επαρκή πληρωμή και ταξινόμηση σύμφωνα με την μισθολογική κλίμακα, ανάλογα 

με την ευθύνη και τη σημασία του εσωτερικού ελέγχου.  

 Ανάμειξη και συμμετοχή του υπεύθυνου του εσωτερικού ελέγχου στην πρόσληψη 

του ελεγκτικού προσωπικού. Ξεκάθαρα η ανεξαρτησία και αντικειμενικότητα είναι 

τα κυριότερα στοιχεία για έναν αποδοτικό και αποτελεσματικό εσωτερικό έλεγχο 

της δραστηριότητας του δημόσιου τομέα. 

 

 

 

 

4.4 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 

ΤΟΜΕΑ 

 

Ο δημόσιος τομέας αντιπροσωπεύει την σχέση εντολέα και εντολοδόχου (principal – 

agent). Οι δημόσιοι υπάλληλοι, που αποτελούν και ενεργούν ως εντολοδόχοι, πρέπει 

περιοδικά να λογοδοτούν στην αρχή για τη χρήση και τη διαχείριση των πόρων και του 

βαθμού κατά τον οποίο οι δημόσιοι στόχοι έχουν επιτευχθεί. Μία αποτελεσματική 

ελεγκτική πρακτική περιορίζει τους εγγενείς κινδύνους στη σχέση εντολέα εντολοδόχου. Ο 

εντολέας βασίζεται στον ελεγκτή για να του παρέχει μία ανεξάρτητη, αντικειμενική 
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εκτίμηση της ακρίβειας της λογιστικής απεικόνισης των οικονομικών στοιχείων του 

εντολοδόχου και για να υποβάλλει έκθεση σχετικά με το εάν ο εντολοδόχος χρησιμοποιεί 

τους πόρους σύμφωνα με τις επιθυμίες του εντολέα. Επομένως, η ανάγκη είναι επιτακτική 

για την ύπαρξη ενός τρίτου προσώπου, το οποίο θα διαβεβαιώνει την αξιοπιστία της 

χρηματοοικονομικής έκθεσης, των αποτελεσμάτων της απόδοσης, της συμμόρφωσης, και 

άλλων μέτρων τα οποία προκύπτουν από διάφορους εγγενείς παράγοντες στη σχέση 

εντολέα – εντολοδόχου. 

Το Ινστιτούτο εσωτερικού ελέγχου καθορίζει τον εσωτερικό έλεγχο ως την ανεξάρτητη, 

αντικειμενική διαβεβαίωση και συμβουλευτική δραστηριότητα η οποία προσθέτει αξία και 

βελτιώνει τις λειτουργίες ενός οργανισμού (Γρηγοράκος,1989). Βοηθάει τον οργανισμό να 

ολοκληρώσει τους στόχους του με το να φέρει μια συστηματική, πειθαρχημένη προσέγγιση 

για να αξιολογήσει και να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα της διαχείρισης κινδύνων 

του ελέγχου και των διαδικασιών της διακυβέρνησης (Mizrahi and Ness-Weisman,2007). 

Ο εσωτερικός έλεγχος μπορεί να αναλύει τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία ενός 

οργανισμού, εξετάζοντας την διακυβέρνησή του, την επιχειρηματική φιλοσοφία του καθώς 

και τις σχετικές απειλές και ευκαιρίες οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν έναν οργανισμό 

εάν είναι σε θέση να επιτύχει τους στόχους του (Μπουραντάς κ.α.,1999). Η ανάλυση αυτή 

αποσκοπεί στο να γίνεται αξιολόγηση των κινδύνων και αν τα δημόσια κεφάλαια 

διαχειρίζονται με τρόπο αποδοτικό και αποτελεσματικό (De Beelde,2006). Οι εσωτερικοί 

ελεγκτές σύμφωνα με το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών έχουν ενεργό ρόλο ως 

αναλυτές κινδύνου και ελέγχου έτσι ώστε να παρέχουν συμβουλή ειδικού για τον 

προσδιορισμό και την αξιολόγηση των κινδύνων καθώς και για τη σχεδίαση και κατασκευή 

των στρατηγικών ελέγχου και μετριασμού. Όλα τα παραπάνω επιτυγχάνονται 

οργανώνοντας και καθοδηγώντας τους υπευθύνους σε θέματα που σχετίζονται με την 

διαδικασία διαχείρισης των κινδύνων, χωρίς όμως να αναμιγνύονται στη διαδικασία. 

 

Επίσης, ο ρόλος τους είναι να δρουν ως μέλη ομάδων τα οποία αποτελούν μέρος των 

ευρύτερων κεντρικών ομάδων, ενοποιώντας συχνά το προσωπικό που γνωρίζει τα 

διοικητικά ζητήματα πρώτης γραμμής καθώς επίσης και τους υπαλλήλους που έχουν 

συγκεκριμένη τεχνική πείρα. Αναμφισβήτητα, ο ρόλος του εσωτερικού ελεγκτή είναι να 

καθιστά διαθέσιμα τα εργαλεία και τις τεχνικές διοίκησης που πρέπει να χρησιμοποιηθούν 
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ώστε να επιτυγχάνεται η ανάλυση των κινδύνων αλλά και των ελέγχων κατά τη λειτουργία 

του εσωτερικού λογιστικού ελέγχου. 

Όπως ισχύει για όλους τους εσωτερικούς ελεγκτές, και εκείνοι του Δημοσίου τομέα 

καλούνται να βοηθήσουν τους οργανισμούς στην βελτίωση των διαδικασιών τους, 

καθιστώντας έτσι καλύτερη την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα των 

διαδικασιών και της συμμόρφωσής τους με τις αρχές και τους κανόνες.  

Η λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου του Δημοσίου τομέα όσον αφορά τον έλεγχο 

αποτελεί ένα πολύ ισχυρό στοιχείο για την διακυβέρνηση του τομέα αυτού με τους 

ελεγκτές να «παίζουν» ρόλο στην υπευθυνότητα που δείχνουν προς το κοινό ως μέρος του 

ελέγχου και της ισορροπίας των διαδικασιών. 

Η διαφορετική φύση του Δημοσίου τομέα προσδίδει μεγάλη σημασία και αξία στην 

κατανόηση της έννοιας της ανεξαρτησίας δεδομένου ότι αποτελεί το κλειδί για την 

αξιοπιστία οποιουδήποτε ελεγκτή. 

 

Η επιτυχία της κυβέρνησης υπολογίζεται κυρίως από το πόσο ικανή είναι να παρέχει 

υπηρεσίες επιτυχώς και να εκτελεί προγράμματα κατά τρόπο δίκαιο και κατάλληλο. 

Επομένως, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, το έργο της ελεγκτικής εργασίας είναι να έχει την 

αρμοδιότητα και την ικανότητα να εκτιμήσει το πρόγραμμα ως προς την 

αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα και την οικονομική ακεραιότητά του.  

Επιπλέον, το κυρίως έργο των ελεγκτών απαιτεί να προστατεύουν τις ουσιώδεις αξίες της 

κυβέρνησης, καθώς αυτές εξυπηρετούν όλους τους πολίτες. Παρακάτω παρουσιάζονται 

ελεγκτικές διαδικασίες όπως αυτές έχουν διατυπωθεί από το Ινστιτούτο Εσωτερικών 

Ελεγκτών, προσαρμοσμένες στη φύση και το πεδίο εφαρμογής του δημόσιου τομέα 

(Institute of Internal Auditors, 2006, σελ. 11). 
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Διάγραμμα 1 :  «Ελεγκτικές διαδικασίες στο δημόσιο τομέα» 

Πηγή: Επεξεργασία του συγγραφέα από το Institute of Internal Auditors, (2006), σελ. 11. 
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1.Επίβλεψη (oversight). Οι ελεγκτές βοηθούν τους διευθυντές στο να επιβλέπουν αν 

οι υπηρεσίες του δημόσιου τομέα κάνουν σωστά αυτό που πρέπει, αν χρησιμοποιούν τους 

διαθέσιμους πόρους για τους επιδιωκόμενους σκοπούς και αν συμμορφώνονται με τους 

νόμους και τους κανονισμούς.  

2. Έρευνα (detect). Η έρευνα έχει σκοπό να προσδιορίσει τις ανάρμοστες, 

ανεπαρκείς, παράνομες, ψευδείς ή καταχρηστικές πράξεις που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, 

καθώς και να συλλέξει τα στοιχεία που θα οδηγήσουν σε αποφάσεις σχετικές με τις 

εγκληματικές διώξεις, πειθαρχικές ενέργειες, ή άλλες διορθωτικές κινήσεις.  

3. Αποτροπή (deterrence). Η αποτροπή έχει ως σκοπό να προσδιορίσει αλλά και να 

περιορίσει τις συνθήκες που επιτρέπουν και υποθάλπουν τη διαφθορά. Οι ελεγκτές 

αναζητούν τρόπους να περιορίσουν ή καλύτερα να αποτρέψουν την απάτη και την 

κατάχρηση της δημόσιας εμπιστοσύνης με διάφορες ενέργειες, όπως: 

 

 Καθορισμό ελέγχων (controls) για τις υπάρχουσες ή τις προτεινόμενες διαδικασίες. 

 Καθορισμό οργανωτικών ή ελεγκτικών κινδύνων.  

 Αναθεώρηση των προτεινόμενων αλλαγών στους υπάρχοντες νόμους, κανόνες και 

στην εφαρμογή των διαδικασιών.  

 Αναθεώρηση συμβολαίων για πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων, προσαρμοσμένες 

στη φύση και το πεδίο εφαρμογής  

 

4. Διορατικότητα (insight). Οι ελεγκτές παρέχουν τη διορατικότητα, ώστε να 

βοηθήσουν τους διευθυντές να καθορίσουν ποια προγράμματα και πολιτικές λειτουργούν 

και ποια όχι. Διαθέτουν τις ενδεδειγμένες πρακτικές και συγκρίνουν (benchmarking) τις 

πληροφορίες, εξετάζοντας οριζόντια τις κυβερνητικές οργανώσεις και κάθετα ανάμεσα στα 

επίπεδα της κυβέρνησης, προκειμένου να βρουν ευκαιρίες για να δανειστούν, να 

υιοθετήσουν ή και να ανασχεδιάσουν τις πρακτικές της διοίκησης. Οι συγκεκριμένοι 

έλεγχοι συνεισφέρουν σημαντικά στην απάντηση του ερωτήματος «έχει επιφέρει η 

πολιτική τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα;»  

5. Προνοητικότητα (foresight). Οι ελεγκτές βοηθούν τους οργανισμούς να έχουν 

προνοητικότητα προσδιορίζοντας τις μελλοντικές τάσεις και επικεντρώνοντας την προσοχή 

τους στις πιθανές προκλήσεις προτού αυτές εξελιχθούν σε κρίσεις. Η ελεγκτική 
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δραστηριότητα μπορεί να επισημάνει αυτές τις προκλήσεις και να προσδιορίσει τους 

κινδύνους και τις ευκαιρίες που προκύπτουν από την ταχέως εξελισσόμενη επιστήμη και 

τεχνολογία, την πολυπλοκότητα της κοινωνίας, και τις αλλαγές στη φύση της οικονομίας. 

Επιπροσθέτως, μέσω του ελέγχου βασισμένου στην ανάλυση κινδύνου (risk based 

auditing), η ελεγκτική παρέχει χρήσιμες πληροφορίες στον οργανισμό για τη διαχείριση 

κινδύνων.  

 

Επομένως, σύμφωνα με όλα τα παραπάνω βγαίνει το συμπέρασμα ό,τι οι ελεγκτές 

προστατεύουν τις θεμελιώδεις αξίες (core values) της κυβέρνησης, προσφέροντας τις  

υπηρεσίες της επίβλεψης, της διορατικότητας και της προνοητικότητας. Οι ελεγκτές 

διαβεβαιώνουν ότι οι διευθυντές και τα ανώτερα στελέχη ασκούν σωστά τα καθήκοντά 

τους με διαφάνεια, αμερόληπτα και ειλικρινά, με δικαιοσύνη και εντιμότητα, ενώ 

παράλληλα οι ίδιοι διεξάγουν τον έλεγχο με τα υψηλότερα πρότυπα ακεραιότητας. Οι 

ελεγκτές πρέπει όχι μόνο να αξιολογούν την πιθανή κατάχρηση εξουσίας αλλά και να 

έχουν επίγνωση της δύναμής τους μέσα σε έναν οργανισμό. Συνεπώς : 

 

 Οι ελεγκτές ελέγχουν την κατάχρηση εξουσίας. Οι ελεγκτές πρέπει να είναι 

προετοιμασμένοι να εντοπίσουν και να αναφέρουν τη διαφθορά και την κατάχρηση 

εξουσίας. Επειδή μία τέτοια αναφορά μπορεί να προκαλέσει τα ισχυρά συμφέροντα, οι 

ελεγκτές απαιτούν μέτρα για την προστασία του επαγγέλματος τους ώστε να είναι σε θέση 

να ενεργούν ανεξάρτητα.  

 Οι ελεγκτές δεν πρέπει να καταχρώνται την δική τους εξουσία. Ο πολύ 

σημαντικός ρόλος των ελεγκτών τους παρέχει την εξουσία που θα μπορούσε εύκολα να 

τους οδηγήσει σε κατάχρηση. Κατά συνέπεια, η δουλειά των ίδιων των ελεγκτών πρέπει να 

αντικατοπτρίζει τις αρχές της διαφάνειας, δικαιοσύνης και εντιμότητας που αναμένονται 

και από τις κυβερνήσεις. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ελέγχουν ζητήματα που ανησυχούν 

τον κόσμο, να καταρτίζουν ακριβείς και ισορροπημένες (balanced) εκθέσεις, και να τις 

διαθέτουν δημόσια προς εξέταση αν τους ζητηθεί. Πάνω απ’ όλα οι ελεγκτές πρέπει να 

ασκούν τα καθήκοντά τους με ακεραιότητα και πλήρη συμμόρφωση με τους νόμους και 

τους κανονισμούς (Μπαθρέλλου, 2007, σελ. 41-43).  
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4.5 ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΟΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΗ 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

 

Ο αποτελεσματικός εσωτερικός έλεγχος στο δημόσιο τομέα ενδυναμώνει τη διακυβέρνηση 

καθώς δίνει στους πολίτες τη δυνατότητα να υπολογίζουν στην κυβέρνηση. Οι ελεγκτές 

είναι εκείνοι που επιτελούν το πιο σημαντικό έργο στο δημόσιο τομέα για την προώθηση 

της αξιοπιστίας, εμπιστοσύνης, δικαιοσύνης και κατάλληλης συμπεριφοράς των δημοσίων 

υπαλλήλων, ενώ παράλληλα προσπαθούν να μειώσουν τον κίνδυνο της κακοδιαχείρισης 

και της απάτης. Συνεπώς, είναι σημαντικό οι δραστηριότητες της ελεγκτικής να είναι 

διαμορφωμένες κατάλληλα και να έχουν μία ευρεία εξουσιοδότηση (mandate) ώστε να 

επιτύχουν τους στόχους τους. Οι ελεγκτές θα πρέπει να ενεργούν με ακεραιότητα και να 

προσφέρουν αξιόπιστες υπηρεσίες έστω κι αν τα μέσα με τα οποία επιτυγχάνουν τους 

στόχους τους ποικίλουν.  

 

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών οι δραστηριότητες ελέγχου στο δημόσιο 

τομέα απαιτούν (Institute of Internal Auditors, 2006, σελ. 4):  

 Οργανωτική ανεξαρτησία (organizational independence). Η ελεγκτική 

δραστηριότητα θα πρέπει να λειτουργεί ανεξάρτητα από αυτούς που ελέγχει, έτσι 

ώστε να μην υπάρχουν παρεμβάσεις από την ελεγχόμενη μονάδα. Η οργανωτική 

ανεξαρτησία παράλληλα με την αντικειμενικότητα συμβάλλει στην ακρίβεια των 

αποτελεσμάτων της ελεγκτικής διαδικασίας. Δεδομένου ότι οι μορφές ελέγχου στο 

δημόσιο τομέα ποικίλουν, είναι δύσκολο να καθοριστεί μία ενιαία γραμμή 

αναφοράς παρόλα αυτά τα επαγγελματικά πρότυπα εσωτερικού ελέγχου παρέχουν 

καθοδήγηση.  

 Επίσημη εντολή / εξουσιοδότηση (formal mandate). Το Σύνταγμα, ο 

καταστατικός χάρτης (charter), ή κάθε άλλο νομικό έγγραφο καθορίζουν τα 

καθήκοντα και τις εξουσίες της ελεγκτικής εργασίας. Μεταξύ άλλων θεμάτων, αυτό 

το έγγραφο θα καθορίζει τις διαδικασίες και απαιτήσεις της αναφοράς (reporting) 

και την υποχρέωση της ελεγχόμενης μονάδας να συνεργαστεί με τον ελεγκτή.  
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 Απεριόριστη πρόσβαση (unrestricted access). Οι έλεγχοι θα πρέπει να 

διενεργούνται έχοντας πλήρη και απεριόριστη πρόσβαση σε υπαλλήλους, 

περιουσιακά στοιχεία και αρχεία.  

 Επαρκής προϋπολογισμός (sufficient funding). Η ελεγκτική διαδικασία θα πρέπει 

να έχει ικανοποιητικό προϋπολογισμό ανάλογο με τις ευθύνες της. Αυτό το 

σημαντικό στοιχείο δεν θα πρέπει να είναι αρμοδιότητα της ελεγχόμενης μονάδας, 

καθώς επηρεάζει την ελεγκτική εργασία στη διεκπεραίωση των καθηκόντων της.  

 Ικανή ηγεσία (competent leadership). Η ηγεσία της ελεγκτικής δραστηριότητας 

θα πρέπει να είναι σε θέση να στελεχώνει αποτελεσματικά, να διατηρεί και να 

διαχειρίζεται ένα πολύ καλά καταρτισμένο προσωπικό. Επιπλέον, ο επικεφαλής του 

ελέγχου (chief audit executive) θα πρέπει να παρουσιάζει με σαφήνεια τα 

αποτελέσματα της ελεγκτικής εργασίας.  

 Ικανό προσωπικό (competent staff). Η ελεγκτική δραστηριότητα χρειάζεται 

επαγγελματίες ελεγκτές οι οποίοι πρέπει να διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα και τις 

ικανότητες, προκειμένου να διενεργούν την πλήρη σειρά ελέγχων που απαιτούνται από τις 

εντολές. Πρέπει, επίσης, να συμμορφώνονται με τις διαρκείς εκπαιδευτικές απαιτήσεις 

που καθιερώνονται από τους σχετικούς επαγγελματικούς οργανισμούς εσωτερικού 

ελέγχου και τα πρότυπα τους.  

 Υποστήριξη όσων έχουν έννομα συμφέροντα (stakeholders support). Η 

νομιμότητα της ελεγκτικής δραστηριότητας και η αποστολή της θα πρέπει να 

γίνεται κατανοητή καθώς και να υποστηρίζεται από μία ευρεία σειρά εκλεγμένων 

και διορισμένων κυβερνητικών υπαλλήλων, τα μέσα ενημέρωσης και 

εμπλεκόμενους πολίτες.  

 Επαγγελματικά πρότυπα ελεγκτικής (Professional audit standards). Τα 

επαγγελματικά πρότυπα ελέγχου υποστηρίζουν την εφαρμογή των προηγούμενων 

στοιχείων και παρέχουν ένα πλαίσιο διασφάλισης συστηματικής, αντικειμενικής και 

βασιζόμενης σε στοιχεία ελεγκτικής εργασίας. Καθώς πολλές κυβερνήσεις έχουν 

υιοθετήσει τα πρότυπα εσωτερικού έλεγχου, είτε ως απαίτηση είτε ως καθοδήγηση 

για τους διευθυντές του δημοσίου τομέα, η ελεγκτική εργασία θα πρέπει να 

διεξάγεται σύμφωνα με τα αναγνωρισμένα πρότυπα.  
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Καταλήγοντας, η ελεγκτική αποτελεί το κλειδί στην ορθή διακυβέρνηση του δημοσίου, για 

αυτό είναι επιπλέον σημαντικό να διατηρηθεί μία κατάλληλη διαρθρωτική δομή με ευρεία 

εντολή ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι διακυβέρνησης του οργανισμού. Με αυτό τον τρόπο 

θα μπορέσει να ανταποκριθεί στο πλήρες πεδίο των δραστηριοτήτων της κυβέρνησης ή της 

κυβερνητικής μονάδας. Τέλος, η κυβερνητική ελεγκτική ενδυναμώνει τη διοίκηση του 

δημοσίου με το να διασφαλίζει την υποχρέωση για λογοδοσία και με το να προστατεύει τις 

κύριες αξίες της κυβέρνησης δίνοντας τη διαβεβαίωση ότι οι διευθυντές και οι δημόσιοι 

υπάλληλοι διευθετούν τις υποθέσεις του δημοσίου με διαφάνεια και αξιοκρατία, ισότητα 

και εντιμότητα, πέρα από τους όποιους νομικούς, πολιτικούς, οικονομικούς ή τεχνικούς 

περιορισμούς (Institute of Internal Auditors, 2006, σελ. 19). 

 

Ειδικότερα, για να προστατεύσει το δημόσιο συμφέρον και προκειμένου να διασφαλιστούν 

οι αρχές καλής διακυβέρνησης που είναι κρίσιμες στην δημόσια διοίκηση, κάθε κυβέρνηση 

απαιτεί από τις ανεξάρτητες ελεγκτικές δραστηριότητες να παρέχουν μια σειρά από 

υπηρεσίες διαβεβαίωσης και γνωμοδοτικές υπηρεσίες, είτε μέσω της χρήσης των 

υπηρεσιών εσωτερικού είτε εξωτερικού ελέγχου, είτε έναν συνδυασμό των δύο. Ο έλεγχος 

στον δημόσιο τομέα προσθέτει αξία όχι απλά με την ανάλυση και αναφορά για το τι 

συνέβη μετά το συμβάν, αλλά και με την ύπαρξη προνοητικότητας και την διάδοση της 

ορθής πρακτικής. Με τους εσωτερικούς ελεγκτές να εργάζονται σε δημόσιες υπηρεσίες 

προωθείται η καλύτερη διοίκηση και λήψη αποφάσεων, καθώς και μια αποτελεσματική 

χρήση των πόρων των φορολογουμένων 

 

 

Από την άλλη πλευρά, σε κάθε σύγχρονη οργάνωση, η Διοίκηση έχει την ευθύνη για τη 

δημιουργία και τη διασφάλιση των συνθηκών εκείνων οι οποίες θα προωθήσουν την 

επίτευξη των αρχικά τεθέντων στόχων και σκοπών. Προκειμένου να διασφαλισθεί η 

επιβίωση ενός Οργανισμού η Διοίκηση αναλαμβάνει συγκεκριμένες υποχρεώσεις και 

σημαντικούς επιχειρησιακούς κινδύνους. Εκ του γεγονότος της ανάληψης τέτοιων 

κινδύνων επιβάλλεται σε μια ορθολογιστική Διοίκηση να έχει τις εξής δυνατότητες: 

a) Τη δυνατότητα αξιολόγησης της διαχείρισης των κινδύνων που αναλαμβάνει. 
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b) Τη δυνατότητα εποπτείας, ανάλυσης και βελτίωσης όλων των λειτουργιών των 

υποσυστημάτων των Οργανισμών. 

c)  Τη δυνατότητα της ασφαλούς επιβεβαίωσης ότι όλα τα υποσυστήματα λειτουργούν 

σύμφωνα με τους νόμους και τους εσωτερικούς κανονισμούς. 

d)  Τη δυνατότητα ασφαλούς επιβεβαίωσης ότι προπάντων προστατεύονται τα 

περιουσιακά στοιχεία του Οργανισμού από σπατάλη, καταδολίευση ή μη 

αποτελεσματική χρήση. 

 

 

4.6 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
 

Ο έλεγχος προς διοικητικής εξουσίας χρησιμοποιείται ως µέσο προστασίας του πολίτη. Ο 

έλεγχος που συνδέεται με τη φύση προς διοικητικής δράσης διακρίνεται σε τρία είδη 

ελέγχου: 

1. Ο πολιτικός – κοινοβουλευτικός έλεγχος. Ο κοινοβουλευτικός έλεγχος προς 

κυβέρνησης αποτελεί χαρακτηριστικό προς κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Η 

άσκηση προς εκτελεστικής εξουσίας είναι συνδεδεμένη µε τον έλεγχο µέσω 

καθιερωμένων πολιτικών διαδικασιών προς ο κοινοβουλευτικός έλεγχος που 

καλύπτει το σύνολο προς διοικητικής δράσης. 

2. Ο δικαστικός έλεγχος. Η  προσφυγή στα δικαστήρια και ο δικαστικός έλεγχος και 

προστασία αποτελούν τον πιο δραστικό και συνηθισμένο µέσο προστασίας του 

πολίτη απέναντι προς προσβολές των δικαιωμάτων του από την κρατική εξουσία. 

3. Ο διοικητικός έλεγχος (εσωτερικός και εξωτερικός). Ο  διοικητικός έλεγχος, που 

θα αναλυθεί παρακάτω, στοχεύει στην αποδοτικότητα, νομιμότητα, 

ορθολογικότητα προς διοικητικής δράσης. Προς προαναφέρθηκε, ο δημόσιος 

τομέας αντιπροσωπεύει την σχέση εντολέα-εντολοδόχου. Οι υπάλληλοι, που 

ενεργούν ως εντολοδόχοι – έχουν την υποχρέωση να λογοδοτούν στην 

αρχή/εντολέα για τη χρήση και τη διαχείριση, τη «σπατάλη» των δημόσιων πόρων 

και κατά ποιο βαθμό οι δημόσιοι στόχοι, που είχαν τεθεί, έχουν τελικά επιτευχθεί. 
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Μια αποτελεσματική ελεγκτική δραστηριότητα περιορίζει προς κινδύνους που 

ενυπάρχουν σε µια τέτοια σχέση εντολέα-εντολοδόχου. Τον βασικό ρόλο 

διαδραματίζει ο ελεγκτής αφού πρέπει να παρέχει µια ανεξάρτητη, αντικειμενική 

αξιολόγηση του έργου του εντολοδόχου και να υποβάλει έκθεση σχετικά µε το αν 

προς διαχειρίζεται προς δημόσιους πόρους σύµφωνα µε προς επιθυμίες και προς 

ανάγκες του εντολέα. Επομένως, απαιτείται απαραίτητα η συμβολή προς τρίτου 

προσώπου για να βεβαιώσει την αξιοπιστία προς χρηματοοικονομικής αναφοράς, 

των αποτελεσµάτων απόδοσης προς συμμόρφωσης, και άλλων μέτρων που 

προκύπτει από διάφορους παράγοντες που ενυπάρχουν στη σχέση μεταξύ εντολέα 

και εντολοδόχου . Σκοπός αυτών των διοικητικών ελέγχων είναι η υποστήριξη προς 

δημόσιας διοίκησης και των στελεχών προς στην αποτελεσματική άσκηση των 

καθηκόντων προς και στην επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί.  

Ειδικότερες μορφές ελέγχου συνιστούν οι διοικητικές προσφυγές, η διοικητική εποπτεία, ο 

έλεγχος υπό την στενή έννοια και η διαμεσολάβηση. Ανεξάρτητα από προς στόχους ή το 

αντικείμενο του ελέγχου, κάθε έλεγχος περιλαμβάνει τρία στάδια: α) το σχεδιασμό του 

ελέγχου, β) τη διενέργεια του ελέγχου και γ) την κατάρτιση έκθεσης αποτελεςµάτων του 

ελέγχου.  

Οι ελεγκτές επιτελούν ένα ιδιαίτερα σημαντικό έργο σε εκείνες προς πτυχές προς 

διακυβέρνησης που είναι ζωτικής σημασίας για το δημόσιο τομέα, για την προώθηση προς 

αξιοπιστίας, προς δικαιοσύνης, και προς κατάλληλης συμπεριφοράς των κυβερνητικών 

αξιωματούχων, μειώνοντας παράλληλα τον κίνδυνο διαφθοράς στο δημόσιο. Ως εκ τούτου 

είναι ιδιαίτερα σημαντικό, οι ελεγκτικές διαδικασίες να έχουν διαμορφωθεί κατάλληλα και 

να έχουν µια ευρεία εντολή για την επίτευξη των στόχων προς. Οι ελεγκτές θα πρέπει να 

ενεργούν µε ακεραιότητα και να παρέχουν αξιόπιστες υπηρεσίες. 
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Κατ’ ελάχιστο, οι ελεγκτικές διαδικασίες στο δημόσιο πρέπει να παρουσιάζουν κάποια 

βασικά χαρακτηριστικά και είναι τα εξής: 

 Οργανωτική ανεξαρτησία. Η οργανωτική ανεξαρτησία επιτρέπει την εκτέλεση προς 

ελεγκτικής διαδικασίας χωρίς την παρέμβαση από την ελεγχόμενη οικονοµική 

µονάδα επίσημη εντολή: οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα προς ελεγκτικής 

δραστηριότητας θα πρέπει να καθοριστούν από το σύνταγμα προς κυβέρνησης, τον 

καταστατικό χάρτη, ή από άλλα βασικά νόμιμα έγγραφα.   

 Απεριόριστη πρόσβαση. Οι έλεγχοι πρέπει να διεξάγονται µε πλήρη και 

απεριόριστη πρόσβαση σε υπαλλήλους, περιουσιακά στοιχεία και αρχεία.  Επαρκής 

χρηματοδότηση: η δραστηριότητα του ελέγχου πρέπει να διαθέτει επαρκή 

χρηματοδότηση σε σχέση µε το μέγεθος των αρμοδιοτήτων και των ευθυνών προς. 

Το χαρακτηριστικό αυτό δεν πρέπει να είναι υπό τον έλεγχο του ελεγχόμενου 

οργανισμού καθώς επηρεάζει την ικανότητα προς ελεγκτικής δραστηριότητας προς 

για τη διεξαγωγή των καθηκόντων προς ικανή. 

 Ηγεσία. Η ηγεσία προς ελεγκτικής δραστηριότητας θα πρέπει να είναι σε θέση να 

στελεχώνει αποτελεσματικά, να διατηρεί και να διαχειρίζεται ένα καλά 

εξειδικευμένο προσωπικό και παράλληλα να παρουσιάζει τα αποτελέσματα προς 

ελεγκτικής διαδικασίας . 

  Ικανό προσωπικό. Η ελεγκτική δραστηριότητα χρειάζεται το κατάλληλο 

προσωπικό, που έχει τα προσόντα και προς ικανότητες για να διεξάγει το πλήρες 

φάσμα των ελέγχων που απαιτούνται. Οι ελεγκτές πρέπει να συμμορφώνονται µε 

προς ελάχιστες απαιτήσεις συνεχούς εκπαίδευσης που έχουν θεσπιστεί από προς 

σχετικές επαγγελματικές οργανώσεις και τα πρότυπά προς. 

  Υποστήριξη των µετόχων και επενδυτών. Η νομιμότητα προς ελεγκτικής 

δραστηριότητας και προς αποστολής προς θα πρέπει να είναι κατανοητή και να 

υποστηρίζεται από ένα ευρύ φάσμα εκλεγμένων και διορισμένων λειτουργών προς 

κυβέρνησης, καθώς και από τα μέσα εξαέρωσης και προς εμπλεκόμενους πολίτες. 

   Επαγγελματικά ελεγκτικά πρότυπα. Τα επαγγελματικά ελεγκτικά πρότυπα 

στηρίζουν την εφαρμογή των προηγούμενων στοιχείων και παρέχουν ένα πλαίσιο 

για την προώθηση προς ποιότητας του ελεγκτικού έργου.  
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Καθώς προς κυβερνήσεις έχουν υιοθετήσει πρότυπα εσωτερικού ελέγχου, είτε ως απαίτηση 

είτε ως καθοδήγηση, η ελεγκτική διαδικασία θα πρέπει να διενεργείται σύµφωνα µε αυτά. 

Ο έλεγχος θα πρέπει να υποστηρίζει προς κυβερνητικούς ρόλους προς εποπτείας, προς 

διορατικότητας και προς πρόβλεψης. Επειδή η επιτυχία προς κυβέρνησης υπολογίζεται 

κυρίως από την ικανότητά προς για την παροχή υπηρεσιών και την επιτυχή υλοποίηση 

προγραμμάτων κατά τον πλέον δίκαιο και ενδεδειγμένο τρόπο, η διαδικασία ελέγχου θα 

πρέπει να έχει την αρμοδιότητα και την ικανότητα να εκτιμήσει το πρόγραμμα ως προς την 

οικονοµική ακεραιότητα του, την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα του.  

 

 

4.7 ΕΙΔΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

 

Οι έλεγχοι που διεξάγονται στη δημόσια διοίκηση µπορούν να διακριθούν σε διάφορες 

τύπους µε βάση τα εξής κριτήρια: 

1. Διάρκεια 

1.1. Τακτικός  

1.2. Έκτακτος 

2. Έκταση 

2.1. Ειδικός 

2.2.  Γενικός 

3. Χώρο Διενέργειας 

3.1. Συγκεντρωτικός / Διερευνητικός 

3.2. Επιτόπιος 

4. Μέθοδος Διενέργειας 

4.1. Καθολικός 

4.2. Δειγματοληπτικός 

5. Περιεχόμενο Ελέγχου 

5.1. Έλεγχος Νομιμότητας 

5.2. Έλεγχος Σκοπιμότητας 
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5.3. Έλεγχος Χρηστής Οικονομικής Διοίκησης  

Πιο αναλυτικά: 

Τακτικός και έκτακτος έλεγχος: τακτικός είναι ο έλεγχος που διενεργείται µε βάση το 

πρόγραμμα που έχει εκπονηθεί από το ελεγκτικό σώμα και έχει ως στόχο την διακρίβωση 

της συμμόρφωσης των Υπηρεσιών µε το νομικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία τους και 

κυρίως ως προς τη νομιμότητα των διαδικασιών που ακολουθούνται και την ύπαρξη 

φαινομένων κακοδιοίκησης και διαφθοράς. Αντίθετα έκτακτος είναι ο έλεγχος που 

διενεργείται όταν κρίνεται αναγκαίο έχει ως στόχο την επιβεβαίωση σημαντικών 

αποκλίσεων ως προς τη νομιμότητα των διαδικασιών που ακολουθούνται και την ύπαρξη 

φαινομένων κακοδιοίκησης και διαφθοράς.  

Ειδικός (μερική επιθεώρηση) και γενικός (συνολική επιθεώρηση): ο γενικός έλεγχος 

διενεργείται στο σύνολο των δραστηριοτήτων και των λειτουργιών μιας υπηρεσίας, ενώ ο 

ειδικός έλεγχος διενεργείται σε συγκεκριμένο τμήμα της ελεγχόμενης υπηρεσίας 

Εσωτερικός και εξωτερικός: εσωτερικός είναι ο έλεγχος όταν διενεργείται από όργανα 

της ελεγχόμενης υπηρεσίας (σύστημα εσωτερικού ελέγχου), ενώ εξωτερικός είναι ο 

έλεγχος που διενεργείται από τα Σώματα Ελέγχου ή της Υπηρεσίας Επιθεώρησης – 

συγκεντρωτικός/διερευνητικός και επιτόπιος: ο συγκεντρωτικός/διερευνητικός έλεγχος 

διεξάγεται στην έδρα του ελεγκτικού οργάνου και περιλαμβάνει εργασίες ελέγχου, χωρίς 

τη διενέργεια αυτοψίας. Από την άλλη, ο επιτόπιος έλεγχος περιλαμβάνει επιτόπια αυτοψία 

στην έδρα του ελεγχόμενου οργανισμού. 

Καθολικός και δειγματοληπτικός: καθολικός είναι ο έλεγχος όταν ελέγχεται κάθε 

στοιχείο και ενέργεια της ελεγχόμενης υπηρεσίας, ενώ δειγματοληπτικός είναι ο έλεγχος 

όταν γίνεται στη βάση δείγματος. 

Έλεγχος νομιμότητας: (τυπικός), σκοπιμότητας (ουσιαστικός) ή έλεγχος χρηστής 

δημοσιονομικής διαχείρισης. 
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4.8 ΕΛΕΓΚΤIΚΑ ΣΩΜΑΤΑ 

 

Στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως συμβαίνει και στην Ελλάδα, 

έχουν συσταθεί Ειδικά  Ελεγκτικά Σώματα κατά της διαφθοράς και της απάτης. Η  

λειτουργία, το πεδίο δράσης και οι αντικειμενικοί σκοποί των ειδικών αυτών σωμάτων 

καθορίζονται από τους εσωτερικούς παράγοντες που ισχύουν σε κάθε χώρα όπως για 

παράδειγμα την πολιτική και οικονοµική κατάσταση, τη δομή της δημόσιας διοίκησης, 

τους διαθέσιμους πόρους.  

Τα Ελεγκτικά αυτά Σώματα έχουν βασικό στόχο την πρόληψη και καταπολέμηση των 

φαινομένων κακοδιοίκησης και διαφθοράς στο δημόσιο τομέα. Τα  αντικείμενα τους είναι 

τα εξής:  

α. τη συλλογή στοιχείων και πληροφοριών για την έκταση του φαινομένου της 

διαφθοράς, 

 β. την εκπόνηση προγράμματος στρατηγικής αντιμετώπισης της,  

γ. τις έρευνες για τον εντοπισμό των υπαίτιων διαφθοράς, 

δ. την παροχή βοήθειας στην Εισαγγελική Αρχή για τη συλλογή των αποδείξεων, 

ε. τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των διάφορων μονάδων των υπουργείων που 

ασχολούνται ειδικά µε την καταπολέμηση του οικονομικού και οργανωμένου 

εγκλήματος, 

στ. τη βελτίωση της συνεργασίας µε άλλες χώρες,  

ζ. τη συνεργασία µε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, µε στόχο την ευαισθητοποίηση 

των πολιτών.  

 

Η ποικιλομορφία των διοικητικών ελέγχων της ελληνικής διοίκησης αντικατοπτρίζονται 

και στους διαφορετικούς τύπους ελεγκτικών μηχανισμών που επιτελούν το εκάστοτε 

ελεγκτικό έργο. Παράλληλα η θεσμοθέτηση του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης 
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ο οποίος έχει ρόλο συντονιστικό και εποπτικό των ελεγκτικών σωμάτων και επιδιώκει το 

συντονισμό της δράσης τους και την ενοποίηση των λειτουργιών τους.  

Η ποικιλομορφία των διοικητικών ελέγχων της ελληνικής διοίκησης αντικατοπτρίζονται 

και στους διαφορετικούς τύπους ελεγκτικών μηχανισμών που επιτελούν το εκάστοτε 

ελεγκτικό έργο. Η  θεσμοθέτηση του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, ο οποίος 

διαδραματίζει το πιο σημαντικό ρόλο αφού είναι ταυτόχρονα συντονιστικός και εποπτικός 

των ελεγκτικών σωμάτων, επιδιώκοντας το συντονισμό της δράσης τους και την ενοποίηση 

των λειτουργιών τους.  

 

Τα πιο σημαντικά ελεγκτικά σώματα που λειτουργούν σήμερα στην ελληνική δημόσια 

διοίκηση διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες:  

1. Ανεξάρτητες Αρχές, όπως είναι ο Συνήγορος του Πολίτη και το ΑΣΕΠ ( µόνο ως προς 

το έργο επιθεώρησης που επιτελεί). Το ΑΣΕΠ και ο Συνήγορος του Πολίτη  αποτελούν 

αυτοτελή κατηγορία ανεξάρτητων αρχών µε αντικείμενο την άσκηση εποπτείας στη 

δημόσια διοίκηση και τη διασφάλιση θεμελιωδών εγγυήσεων διαφάνειας και αμεροληψίας. 

2. Αυτοτελή Σώματα: στην κατηγορία αυτή ανήκει ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας 

Διοίκησης, που αποτελεί µια ειδική διοικητική αρχή µε σημαντική ανεξαρτησία που 

προσομοιάζει προς τα ελεγκτικά σώματα διοίκησης. Έχει ως αντικείμενο την εποπτεία και 

συντονισμό των ελεγκτικών διαδικασιών και την αντιμετώπιση των δυσλειτουργιών της 

διοίκησης.. παρακολουθεί και συντονίζει το έργο των ιδιαίτερων Ελεγκτικών Σωμάτων, 

όπως ενδεικτικά είναι το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, Σώμα 

Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας-Πρόνοιας, Σώμα Επιθεωρητών Υπουργείου Μεταφορών 

– Επικοινωνιών κ.α. Τα σώματα αυτά, που δεν διαθέτουν πολιτική ανεξαρτησία, ανήκουν 

στην ευρύτερη κατηγορία δημόσιας διοίκησης και ο έλεγχος που ασκούν είναι εσωτερικός 

και διατηρούν µια υπηρεσιακή και οργανωτική αυτοτέλεια. Στο πίνακα που ακολουθεί 

παρουσιάζονται ενδεικτικά κάποια αυτοτελή Ελεγκτικά Σώματα που λειτουργούν στη 

χώρα µας. 

3. Ειδικές Υπηρεσίες: αφορά τις υπηρεσίες, όπως οι υπηρεσίες Εσωτερικών Υποθέσεων 

της Ελληνικής Αστυνομίας  και του Λιμενικού Σώματος, που διαθέτουν µια σχετική 
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αυτοτέλεια και έχουν ως σκοπό την αντιμετώπιση της διαφθοράς και της αυθαιρεσίας 

στους χώρους αυτούς. 

 

4.9 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ 

 

Η δημιουργία επιτροπής ελέγχου αποτέλεσε ραγδαία εξέλιξη για την εταιρική 

διακυβέρνηση στον ιδιωτικό τομέα καθώς διαθέτει σημαντικό ρόλο. Εφόσον, ο ρόλος των 

επιτροπών αυτών είναι ιδιαίτερα σηµαντικός για µια αποτελεσματική και αποδοτικότερη 

διακυβέρνηση, κρίθηκε αναγκαίο και οι οργανισµοί του δηµόσιου τοµέα να κινηθούν και 

αυτοί με γρήγορους ρυθμούς προς την ίδια κατεύθυνση. Επομένως, η ίδρυση ειδικευμένων 

ελεγκτικών υπηρεσιών και σωμάτων, με αποκλειστική αποστολή την καταπολέμηση και 

πάταξη της διαφθοράς και της κακοδιοίκησης αλλά και τον δικαστικό έλεγχο για την 

διαπίστωση νομιμότητας, θεωρήθηκε άκρως απαραίτητο θεσμικό μέσο για την επίτευξη 

του σκοπού αυτού. Η Επιτροπή Ελέγχου είναι ικανή  να ενισχύσει σε μεγάλο βαθµό την 

ανεξαρτησία, την ακεραιότητα και την αποτελεσματικότητα των ελεγκτικών 

δραστηριοτήτων της κυβέρνησης µε την παροχή ανεξάρτητης εποπτείας των εσωτερικών 

και εξωτερικών προγραμμάτων και των αποτελεσµάτων του ελέγχου, την αξιολόγηση των 

αναγκών για έλεγχο. Ακόμη, µπορεί να διασφαλίσει ότι τα αποτελέσµατα του ελέγχου 

γνωστοποιούνται και έχουν πραγματοποιηθεί πρωτύτερα όλες οι πιθανές απαραίτητες 

προτάσεις και συστάσεις για αλλαγές και βελτιώσεις. Η Επιτροπή Ελέγχου αποτελεί 

αναπόσπαστο στοιχείο της διακυβέρνησης του δηµόσιου τοµέα και της υποχρέωσης 

λογοδοσίας, παίζει καθοριστικό ρόλο όσον αφορά την ακεραιότητα και την αξιοπιστία των 

χρηματοπιστωτικών πληροφοριών της οντότητας, του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου, 

και τη νοµική και ηθική συμπεριφορά της διοίκησης και των εργαζομένων της. 

 Επομένως, για να επιτύχει τα καθήκοντα της, η Επιτροπή Ελέγχου πρέπει να διαθέτει τρεις 

βασικές ιδιότητες: 

 την ανεξαρτησία,  

 την επικοινωνία,  

 την υποχρέωση λογοδοσίας.  
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Κάθε οργανισµός του δηµόσιου τοµέα θα πρέπει να αξιολογήσει τη δοµή διακυβέρνησής 

της, ώστε να εξακριβωθεί αν η Επιτροπή Ελέγχου είναι η κατάλληλη για την ιδιαίτερη 

κατάστασή και τις συνθήκες της. Η ανάγκη για Επιτροπή Ελέγχου και η σύνθεση της 

εξαρτάται από τις ατοµικές περιστάσεις, τη φύση της δραστηριότητας ελέγχου, και την 

απόφαση νοµοθετικού ή διοικητικού οργάνου.  

Σε γενικές γραµµές, µια Επιτροπή Ελέγχου οφείλει: 

o να λειτουργεί βάσει επίσηµης εντολής, κατά προτίμηση του νοµοθετικού οργάνου 

µε επαρκή εξουσία για να ολοκληρωθεί η εντολής της,  

o να περιλαμβάνει ανεξάρτητα µέλη που διαθέτουν επαρκείς γνώσεις ελεγκτικής, 

κινδύνου και χρηματοοικονομικής, 

o να αξιολογεί την αποτελεσματικότητα της διακυβέρνησης του οργανισμού της 

διαχείρισης κινδύνων, το πλαίσιο ελέγχου και τη νοµοθετική και κανονιστική 

συμμόρφωση,   

o να εποπτεύει την δραστηριότητα του εσωτερικού και/ή του εξωτερικού ελέγχου του 

οργανισμού,   

o να επιβλέπει την χρηματοοικονομική πληροφόρηση του οργανισμού,   

o να παρέχει άµεση και τακτική έκθεση προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ή άλλο 

αρµόδιο όργανο. 

 

Οι βασικοί ελεγκτικοί μηχανισμοί που έχουν καθιερωθεί και λειτουργούν στην Ελλάδα 

είναι τρεις και είναι οι εξής: 

 Το Ελεγκτικό συνέδριο. Το συνέδριο αυτό αποτελεί τον εξωτερικό ελεγκτή του 

κράτους που ασκεί δικαστικό, προληπτικό και κατασταλτικό έλεγχο. 

 Οι Οικονομικοί επιθεωρητές. Σύμφωνα με το άρθρο 3 , Ν.2343/95, οι βασικές 

αρμοδιότητες του σώματος οικονομικών επιθεωρητών είναι η διενέργεια ελέγχων 

και ερευνών που αφορούν την οικονομική κατάσταση και διαχείριση των Ο.Τ.Α. 

των αποκεντρωμένων δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ. κερδοσκοπικού ή μη 

χαρακτήρα και ιδρυμάτων και σχολών που επιχορηγούνται από το κράτος και τις 

Δ.Ε.Κ.Ο. Σύμφωνα, επιπλέον, με τα άρθρα 6 και 7 του προαναφερθέντος νόμου, 

εκχωρούνται στους οικονομικούς επιθεωρητές δικαιώματα και καθήκοντα 
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ανακριτικού υπαλλήλου, καθώς επίσης και τη δυνατότητα πρόσβασης σε κάθε 

πληροφορία ή στοιχείο που είναι αναγκαίο ή χρήσιμο ή αφορά στην εκτέλεση της 

αποστολής τους, η οποία τους έχει ανατεθεί έπειτα από εισαγγελική εντολή. 

 Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου (Y.Δ.Ε.). Ο έλεγχος από την Υ.Δ.Ε. ασκείται 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2362/95 σε Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ, τα οποία 

επιχορηγούνται ή χρηματοδοτούνται με οποιοδήποτε τρόπο από τον κρατικό 

προϋπολογισμό, την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από άλλους διεθνής οργανισμούς και σε 

Ο.Τ.Α.. Συχνά διενεργούν επιτόπιους ελέγχους και σε περίπτωση που διαπιστωθεί 

απάτη, ο έλεγχος προχωράει σε κανονική ανάκριση, κατάσχεση δικαιολογητικών, 

καταλογισμό σε υπόλογους και το πόρισμα διαβιβάζεται στην αρμόδια εισαγγελική 

αρχή. 

 

 

 

4.10 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

ΤΟΜΕΑ 
 

Ο δημόσιος τομέας βρίσκεται σε μία δυσχερή κατάσταση και παρ’ όλες τις προσπάθειες 

που καταβάλλονται, δυστυχώς το περιθώρια βελτίωσης μέχρι σήμερα είναι ελάχιστα. Παρά 

την εφαρμογή προγραμμάτων από το κράτος που αποβλέπουν στον εκσυγχρονισμό και 

στην αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης, ώστε να μπορεί το δημόσιο συμφέρον 

να εξυπηρετεί τους σκοπούς του και συνάμα τον κάθε πολίτη, εξακολουθούν να υφίστανται 

εγγενείς, παραδοσιακά διαμορφωμένες δυσλειτουργίες, όπως : 

• Ελλιπής αξιοποίηση του προσωπικού με βάση τα προσόντα καθώς και έλλειψη 

προσωπικού εξειδικευμένων προσόντων σε κρίσιμους τομείς δημόσιας δράσης. 

Επίσης, δεν υπάρχει αντιστοιχία μεταξύ της στελέχωσης των υπηρεσιών και των 

πραγματικών αναγκών τους 

• Απουσία άσκησης σύγχρονου «management» και εκπαίδευσης για την άσκησή του 

από τα στελέχη που κατέχουν θέσεις ευθύνης, καθώς και πλήρης απουσία 

οργάνωσης σε θέσεις εργασίας και περιγραφών εργασίας. 
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• Προσήλωση στις ιεραρχικές σχέσεις, και δυσχέρεια ομαδικής εργασίας ή οριζόντιας 

συνεργασίας, ενδοϋπηρεσιακής ή δι-υπηρεσιακής. 

• Δυσκολία αποτελεσματικής και δημιουργικής συνεργασίας με τον ιδιωτικό 

τομέα. 

• Οριζόντια ανάπτυξη της ιεραρχικής πυραμίδας σε υπερβολικά μεγάλο αριθμό 

οργανικών μονάδων (γενικών διευθύνσεων, διευθύνσεων και τμημάτων), με 

αποτέλεσμα την πολυδιάσπαση αρμοδιοτήτων και καθηκόντων, τον 

πολλαπλασιασμό των θέσεων ευθύνης και τον κατακερματισμό της οργάνωσης των 

υπηρεσιών σε οργανικές μονάδες βάσης / τμήματα πολύ μικρού μεγέθους / αριθμού 

προσωπικού. 

• Αδυναμίες παρακολούθησης και μέτρησης των αποτελεσμάτων και αξιολόγησης της 

απόδοσης και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

• Αδυναμία προσαρμογής των δομών και της οργάνωσης της εργασίας των υπηρεσιών 

προς τις μεταβαλλόμενες ανάγκες και αρμοδιότητες των δημόσιων οργανισμών. 

 

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο δημόσιος τομέας όσον αφορά τα 

οικονομικά του, είναι η μη ύπαρξη ενός ενιαίου συστήματος λογιστικής παρακολούθησης 

καθώς το μεγαλύτερο μέρος του βασίζεται στην λογιστική «ταμειακής βάσης», με 

αποτέλεσμα να μην είναι σε θέση να παρακολουθείται ανά πάσα στιγμή σχετικά με τα 

οικονομικά που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία του. Η λογιστική δεδουλευμένης βάσης 

(accrual. accounting) παρέχει μια μεγάλη σειρά σημαντικών οικονομικών πληροφοριών σε 

σύγκριση με τα παραδοσιακά συστήματα λογιστικής σε ταμειακή βάση. Δεδομένου ότι τα 

λογιστικά στοιχεία εξυπηρετούν ένα βασικό ρόλο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων 

(Pettersen,2001), η χρήση αυτών από το δημόσιο τομέα θα μπορούσε να βελτιώσει τη 

διαχείριση και ενδεχομένως τη διάθεση των πόρων των φορολογουμένων. Τα τελευταία 

έτη, θεσπιστήκαν κανόνες τυποποίησης των λογιστικών εργασιών για την καλύτερη 

παρακολούθηση των οικονομικών στοιχείων καθώς και για την καλύτερη αξιολόγηση και 

καλύτερη λήψη αποφάσεων για ορισμένους κλάδους – φορείς της κυβέρνησης προεδρικά 

διατάγματα, τα οποία θέτουν σε εφαρμογή τα κλαδικά λογιστικά σχέδια όπως τα 

Π.Δ.80/1997 για τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, το 205/1998 για τα Ν.Π.Δ.Δ. το 

146/2003 για τις δημόσιες μονάδες υγείας και το 315/1999 που αφορά τους Οργανισμούς 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 



 
 

100 
 

Παρόλο που τα κλαδικά λογιστικά σχέδια παρέχουν τουλάχιστον θεωρητικά , ανώτερη 

ποιότητα πληροφοριών για την λήψη αποφάσεων, η διοίκηση του κάθε φορέα (π.χ. Ο.Τ.Α.) 

φαίνεται ότι βασίζεται περισσότερο στην λογιστική ταμειακής βάσης (απλογραφικό) 

(Cohen et al.,2007) λαμβάνοντας τις πληροφορίες που χρειάζεται για την λήψη αποφάσεων 

κυρίως από τον προϋπολογισμό. Αν και η λογιστική τυποποίηση και η παρακολούθηση 

έχει δρομολογηθεί στους παραπάνω φορείς, οι κεντρικοί φορείς (υπουργεία) συνεχίζουν να 

παρακολουθούν και να καταγράφουν τα οικονομικά γεγονότα με βάση το σύστημα 

ταμειακής βάσης (απλογραφικό σύστημα). Η διαφθορά η οποία παρατηρείται ιδιαίτερα 

στον δημόσιο τομέα (ειδικό και ευρύτερο) ορίζεται ως η κατάχρηση δημόσιας εξουσίας για 

ιδιωτικό όφελος και παίρνει μορφές όπως η απάτη, η υπεξαίρεση χρημάτων, η 

ευνοιοκρατία στα δημόσια έργα και προμήθειες, η δωροδοκία, οι παράνομες προσλήψεις, 

γενικά στην χαριστική εξασφάλιση δημοσίων αγαθών και υπηρεσιών ακόμα και για την 

χρηματοδότηση πολιτικών κομμάτων. 

 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα διαφθοράς το οποίο «συγκαλύφτηκε» χρησιμοποιώντας 

τεχνάσματα δημιουργικής λογιστικής είναι η σημερινή οικονομική κατάσταση της χώρας. 

Σύμφωνα το Πρόγραμμα Σταθερότητας, το δημοσιονομικό έλλειμμα των χωρών της Ε.Ε., 

δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 3% του Α,Ε.Π., ενώ παράλληλα το δημόσιο χρέος θα 

πρέπει να κινείται κάτω από το 60% του Α,Ε.Π. (Πανάγου-Τσούντας,2002). Η Ελλάδα δεν 

κατάφερε ποτέ να τηρήσει το όριο του 60% για το δημόσιο χρέος, ενώ μετά από έλεγχο οι 

εμπειρογνώμονες της Eurostat, συμπέραναν ότι στην πραγματικότητα το έλλειμμα κάθε 

χρόνο ήταν πολύ μεγαλύτερο του 3% και το 2009 εκτοξεύθηκε πάνω από το 12% . 

Μάλιστα, σε ένα από τα τελευταία δημοσιεύματα αναφέρεται ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην 

κορυφή μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά στο δείκτη χρέους. 

Ειδικότερα η διαφθορά στερεί την ισότιμη πρόσβαση των πολιτών στις υπηρεσίες του 

κράτους, μειώνει τους διαθέσιμους πόρους, την ποσότητα, την ποιότητα, την 

αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών και αυξάνει το κόστος τους (Ι.Τ.Α.,2006). Συνεπώς, 

τα έντονα φαινόμενα διαφθοράς και κακοδιοίκησης, η απαίτηση για την διασφάλιση των 

αρχών της διαφάνειας, της ακεραιότητας και της υποχρέωσης λογοδοσίας όσων 

διαχειρίζονται δημόσιο χρήμα, έχουν δημιουργήσει μία τάση για την υιοθέτηση προτύπων 

και αρχών τόσο εσωτερικού όσο και εξωτερικού ελέγχου από τους οργανισμούς του 

δημόσιου τομέα. 
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4.11 ΕΚΒΑΣΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ 

ΤΟΜΕΑ 

 

Σε ετήσια έκθεση, σε προληπτικό έλεγχο, το ελεγκτικό συνέδριο υποδεικνύει σημαντικές 

παραλήψεις και παρατυπίες οι οποίες πραγματοποιήθηκαν σε υπουργεία, Ο.Τ.Α., καθώς 

και ασφαλιστικούς οργανισμούς και ιδρύματα. 

Σημειωθήκαν τα εξής ως προς τον προληπτικό έλεγχο: 

Για τα υπουργεία: αρχικά ως προς τα έσοδα παρουσιάστηκε μεγάλη απόκλιση μεταξύ των 

μεγεθών που βεβαιώθηκαν, με εκείνων που πραγματικά εισπράχθηκαν είναι κάτι που 

οφείλεται κυρίως σε φόρους παρελθόντων οικονομικών ετών. Συνεπώς, παρατηρείται 

μεγάλη απόκλιση των εισπράξεων έναντι των βεβαιωθέντων εσόδων. Πιο συγκεκριμένα 

για το έτος 2007, η απόκλιση αφορά στον προϋπολογισμό των εσόδων λόγω του δημοσίου 

δανεισμού που πραγματοποιήθηκε για την κάλυψη αναγκών. 

Εν συνεχεία ως προς τα έξοδα σημειώθηκαν εξίσου σημαντικές υπερβάσεις των 

εγγεγραμμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού. Πιο αναλυτικά, το έτος 2007, βρέθηκαν 

δαπάνες οι οποίες ποτέ δεν είχαν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό κυρίως για εξοπλιστικά 

προγράμματα και εκλογικές δαπάνες. 

Ακόμη, σε ορισμένες περιπτώσεις, υπάρχει ελλιπής διαφάνεια όσον αφορά στην ανάθεση 

έργων και προμηθειών. Γεγονός που οφείλεται στο ότι εφαρμόζονται «οι απευθείας» 

αναθέσεις,  χωρίς να λάβει χώρα νόμιμος διαγωνισμός που ορίζει το δημόσιο. Επιπλέον, 

εμφανίζεται το φαινόμενο της κατάτμησης των έργων και υπερβάσεις στους 

προϋπολογισμούς τους αλλά και στα ποσοστά των εργολαβικών ωφελειών από το νόμιμο. 

Για τους Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού: ισχύουν τα προαναφερθέντα. Συγχρόνως όμως, 

προστίθενται οι μη νόμιμες εκκαθαρίσεις αιρετών επιτροπών και εξόδων κίνησης, 

ενταλματοποιήσεις πλην των οφειλομένων, μη νόμιμες επιχορηγήσεις και ανατεθείσες 

εργασίες σε τρίτους παρόλο που μπορούν να αναληφθούν από το υπάρχον προσωπικό. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι τα παραπάνω επικεντρώνονται κυρίως στις διαδικασίες που 

απασχολούν ιδιαίτερα τους οικονομικούς πόρους και την οικονομική διαχείριση. Πέρα 

όμως από αυτό, η κακοδιαχείριση δεν είναι μόνο οικονομική αλλά και διοικητική. 
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Συνεπώς, η κακοδιοίκηση είναι αποτέλεσμα ενός μη αποτελεσματικού «management», 

ακόμη και στο δημόσιο, το οποίο περιλαμβάνει κυρίως κακή κατανομή οικονομικών 

πόρων, ελλείψεις κατάλληλου στελεχικού δυναμικού, τεχνολογίας και υποδομών και 

καθυστέρηση διεκπεραίωσης υποθέσεων. Επομένως, ευθύνη έχει και η ποιότητα των 

κανονιστικών και νομοθετικών πλαισίων τα οποία μπορεί να περιέχουν ασάφειες και 

ελλιπείς διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή και κατανόησή τους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΚΑΙ ΚΑΚΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

 

 

5.1 ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ «ΔΙΑΦΘΟΡΑ» 

ΚΑΙ  «ΚΑΚΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» 

 

Ο έλεγχος  αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για την ορθή διακυβέρνηση, είτε είναι ένας 

οποιοσδήποτε οργανισμός είτε είναι το δημόσιο. Ο έλεγχος είναι, ή τουλάχιστον θα πρέπει 

να είναι, ακόμη πιο άρρηκτα συνδεδεμένος με τη λογοδοσία, καθώς τα ποσά είναι 

σημαντικά. Τα αποτελέσματα της διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών επηρεάζουν, όχι 

μόνο την οικονομία υπό τη στενή έννοια της, αλλά και την κοινωνία μιας χώρας. Η νέα 

τάση στον έλεγχο του δημόσιου τομέα προστάζει επικέντρωση στη βελτίωση της 

διακυβέρνησης, αξιολογώντας τις αρχές που υιοθετούνται, προκειμένου να διασφαλιστεί η 

μέγιστη απόδοση του δημόσιου χρήματος και τελικά τα συμφέροντα των φορολογούμενων 

πολιτών. 

Τα συμπτώματα που επηρεάζουν και προκαλούν κακή διακυβέρνηση, έχοντας κατά 

συνέπεια και αρνητικές συνέπειες στην εφαρμογή των αρχών ενός κράτους δικαίου αλλά 

και στην οικονομική ανάπτυξη μιας κοινωνίας, είναι τα φαινόμενα της διαφθοράς και 

κακοδιοίκησης. Αποτελώντας, έτσι, η διαφθορά και η κακοδιοίκηση συμπτώματα κακής 

διακυβέρνησης, τα οποίο υποσκάπτουν τις δημοκρατικές αξίες περιορίζοντας την 

αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας (Μπαθρέλλου, 2007, σελ. 26). Το τελευταίο διάστημα, 

υπάρχει έντονη προσπάθεια και κινητικότητα ώστε να αντιμετωπιστούν και να παταχθούν 

τα φαινόμενα αυτά για την δημιουργία ενός «καθαρού» και υγιούς οικονομικού 

περιβάλλοντος.   
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Είναι επομένως αναγκαίο να προσδιοριστεί η έννοια της διαφθοράς, ώστε να 

διαφοροποιηθεί από άλλες μορφές κακοδιοίκησης.  

Η διαφθορά εμφανίζεται στην επιφάνεια για πρώτη φορά, σε παγκόσμιο επίπεδο, περίπου 

στις αρχές της δεκαετίας του 1990 και συνδέεται με την παγκοσμιοποίηση της οικονομίας, 

την προστασία του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος και του διεθνούς 

ανταγωνισμού. Αρχικά, συνδεόταν με φαινόμενα όπως το εμπόριο όπλων, ναρκωτικών ή 

ανθρώπινων ζωών, τη διεθνή απάτη, το οργανωμένο έγκλημα, το ξέπλυμα βρώμικου 

χρήματος. Αργότερα βέβαια, η διαφθορά περνά στο χώρο της πολιτικής και συνδέεται με 

την αξιοπιστία των πολιτικών , αλλά και με τη λειτουργία της δημοκρατίας. Τέλος, ο λόγος 

για τη διαφθορά περνά στον χώρο της ηθικής και συνδέεται με το πρόταγμα ενός 

συστήματος αξιών (Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 2006, σελ. 13-14).  

Διαφθορά θεωρείται οποιαδήποτε νομικά «κολάσιμη συμπεριφορά» 

που έχει κατάχρηση δημοσίου αξιώματος ή ρόλου για την επίτευξη ιδιωτικού οφέλους και 

περιλαμβάνει κυρίως περιπτώσεις, οι οποίες μετά από έλεγχο ή επανέλεγχο ή 

προκαταρτική έρευνα ή ένορκη διοικητική εξέταση, παραπέμφθηκαν στην Εισαγγελική 

Αρχή προς άσκηση ποινικής δίωξης για τα εγκλήματα της δωροδοκίας, της παράβασης 

καθήκοντος και λοιπά σχετικά εγκλήματα (Μπέσιλα – Μακρίδη, 2006, σελ. 29).  

 

Διαφθορά είναι η παροχή ή άρνηση παροχής δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών που γίνεται 

για το προσωπικό όφελος των δημόσιων υπαλλήλων. Ο δημοφιλέστερος και απλούστερος 

ορισμός της διαφθοράς είναι ότι διαφθορά είναι η κατάχρηση της δημόσιας εξουσίας για το 

ιδιωτικό όφελος.  

 

Ειδικότερα, για να υπάρξει διαφθορά είναι απαραίτητο ταυτόχρονα να υπάρχουν 

σωρευτικά τα ακόλουθα τρία στοιχεία:  

 Το πολιτειακό όργανο που έχει ορισμένη αρμοδιότητα. 

 Ο ιδιώτης τρίτος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο), που επιθυμεί να επιτύχει ορισμένο 

αποτέλεσμα με χρήση της αρμοδιότητας του πολιτειακού οργάνου. 

 Το αντάλλαγμα που καταβάλλεται ή υπόσχεται να καταβάλει ο ιδιώτης στο 

πολιτειακό όργανο προκειμένου να πετύχει το αποτέλεσμα που επιθυμεί.  
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Με άλλα λόγια, για να υπάρχει η διαφθορά πρέπει απαραίτητα να υπάρχει τουλάχιστον ένα 

φυσικό πρόσωπο, το οποίο να ενεργεί ως πολιτειακό όργανο έχοντας κάποιας μορφής 

αρμοδιότητα και να αναλαμβάνει δράση κάποιας μορφής, αλλά και να συμμετέχει στο 

συνολικό πλέγμα ενεργειών και καταστάσεων που συνιστούν τη διεφθαρμένη συναλλαγή, 

προκειμένου να επιτύχει ένα κατευθυνόμενο αποτέλεσμα. Η συναλλαγή αποτελεί 

διεφθαρμένη, από τη στιγμή που το φυσικό πρόσωπο λαμβάνει ή προσδοκά αντάλλαγμα 

από την επίτευξη του αποτελέσματος, άσχετα από το αν η πράξη είναι τελικώς παράνομη ή 

νόμιμη. Το αντάλλαγμα μπορεί να είναι κάποιο υλικό ή ηθικό (π.χ. εύνοια), μπορεί να είναι 

ακόμα και υπόσχεση ανταλλάγματος ή και απειλή δυσμενών συνεπειών (π.χ. υπηρεσιακών 

δεινών). Τέλος, απαιτείται ένα τρίτο πρόσωπο, είτε φυσικό είτε νομικό, που να υπόσχεται 

αυτό αντάλλαγμα στο φυσικό / νομικό πρόσωπο. Στο σημείο αυτό, η διαφθορά παίρνει τη 

μορφή της κατάχρησης εξουσίας, που είναι η χρήση δημοσίου αξιώματος για την επιδίωξη 

προσωπικού οφέλους.  

Ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης υιοθετεί τον ορισμό της διαφθοράς που δίνει 

η Διεθνής Τράπεζα, σύμφωνα με τον οποίο διαφθορά είναι η κατάχρηση δημοσίου 

αξιώματος  προς κάποιο ιδιωτικό όφελος, το οποίο, συνηθέστερα μπορεί να έχει τη μορφή 

χρήματος αλλά και εύνοιας για την οικογένεια ή φίλους ή και προς όφελος μιας ομάδας 

συμφερόντων (π.χ. ένα πολιτικό κόμμα) για να αποκτήσει ή να διατηρήσει εξουσία.  

Συνοψίζοντας, η διαφθορά υπάρχει όταν το άτομο που κατέχει δημόσιο αξίωμα, πολιτικό ή 

διοικητικό, ασκεί την αρμοδιότητά του είτε παραβιάζοντας το νόμο ή την αρχή της 

χρηστής διοίκησης είτε κατά παρέκκλιση των κανόνων που διέπουν την συμπεριφορά στο 

αξίωμα, για να προσποριστεί το προσωπικό όφελος ή με ιδιοτελή σκοπό, στη βάση 

συμφωνίας για την παροχή ανταλλάγματος που του υπόσχεται το τρίτο πρόσωπο 

(Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 2006, σελ. 15).  

 

Από την άλλη, κακοδιοίκηση νοείται κυρίως κάθε άλλη ενέργεια ή παράλειψη που 

αντιβαίνει στις αρχές της χρηστής διοίκησης ή επιφέρει παράνομα ζημία στο δημόσιο ή 

στους τρίτους.  

O Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής, από την πρώτη ετήσια έκθεση το 1995, έχει σταθερά 

υιοθετήσει την άποψη ότι τρία είναι τα είδη παραλείψεων, τα οποία έως ένα βαθμό 

επικαλύπτονται και τα οποία είναι ικανά να οδηγήσουν στη διαπίστωση κακοδιοίκησης:  

 Παράλειψη σεβασμού ενός κανόνα δικαίου ή μιας αρχής. 
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 Παράλειψη σεβασμού των αρχών της χρηστής διοίκησης.  

 Παράλειψη σεβασμού των ανθρώπινων ή θεμελιωδών δικαιωμάτων (Μπαθρέλλου, 

2007, σελ. 27).  

 

Επίσης, «Κάτω από τον τίτλο κακοδιοίκηση» σημειώνει ο Συνήγορος του Πολίτη στη 

Εισαγωγή της Έκθεσης για το 2004, «τείνουμε να συμπεριλάβουμε φαινόμενα πολύ 

διαφορετικά μεταξύ τους. Για την ετερόκλητη αυτή συνύπαρξη εν μέρει ευθύνεται ο ίδιος ο 

όρος «κακοδιοίκηση», που φαίνεται να παραπέμπει σε μια παθολογία τεχνοκρατικού 

χαρακτήρα, ένα είδος κακού μάνατζμεντ (εσφαλμένη κατανομή οικονομικών πόρων, 

στελεχικού δυναμικού, τεχνολογίας, υποδομών κ.ά.). Αυτή άλλωστε είναι και η αντίληψη που 

στερεότυπα διαμορφώνει ο πολίτης στην καθημερινή συναλλαγή του με τις δημόσιες 

υπηρεσίες, καθώς το χαμηλό επίπεδο υπηρεσιών που αυτές του προσφέρουν πράγματι εκ 

πρώτης όψεως εμφανίζεται συνήθως σε αυτόν με όρους κακής διαχείρισης». 

  

Η διαφθορά και η κακοδιοίκηση είναι δύο φαινόμενα, τα οποία πολλές φορές συγχέονται, 

εξαιτίας του ότι οι έννοιες τους «είναι πολύ κοντά». Επιβάλλεται, επομένως, να 

διαχωριστεί η διαφθορά από το ευρύτερο φαινόμενο της κακοδιοίκησης. Ο όρος 

«διαφθορά» περιλαμβάνει κατάχρηση εξουσίας από το πολιτειακό όργανο για επιδίωξη 

προσωπικού οφέλους από τρίτο πρόσωπο. Από την άλλη πλευρά, ο όρος «κακοδιοίκηση» 

δεν περιλαμβάνει κάποιο είδος ανταλλάγματος όπως δωροδοκία, αντιθέτως τα βαθύτερα 

αίτια του φαινομένου αυτού προέρχονται από την παροχή χαμηλής ποιότητας υπηρεσιών 

από την δημόσια διοίκηση, έχοντας σαν αποτέλεσμα να καταπατούνται οι αρχές της 

χρηστής διοίκησης και οι κανόνες δικαίου.  

Η επιστημονική ανάλυση και η έρευνα του φαινομένου της διαφθοράς, καταδεικνύει ότι 

διαφθορά και κακοδιοίκηση συμβαδίζουν. Τα δύο φαινόμενα – αν και έχουν διαφορετική 

έννοια – συνδέονται αναπόσπαστα, υπό την έννοια ότι το «περιβάλλον» της κακοδιοίκησης 

είναι αυτό που ευνοεί την ανάπτυξη διαφόρων μορφών διαφθοράς, η κακοδιοίκηση 

υποθάλπει την διαφθορά και αντίστροφα, η διαφθορά επιτείνει τα φαινόμενα 

κακοδιοίκησης. 
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5.2 ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΚΑΙ ΚΑΚΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  

 

Με τον όρο διαφθορά, εννοούνται οι παράνομες ή παράτυπες εκείνες δραστηριότητες που 

μειώνουν έστω και σε κάποιο βαθμό την οικονομική αποτελεσματικότητα των 

κυβερνήσεων, προκαλώντας αλλοίωση των διαδικασιών που θεσπίζονται από το νομικό 

πλαίσιο και γίνεται αισθητή μέσω της αποθάρρυνσης των επενδύσεων, την ανισοκατανομή 

του εισοδήματος, του περιορισμού της οικονομικής ανάπτυξης του αποπροσανατολισμού 

των κρατικών εξόδων. Η διαφθορά, βάσει της Σύµβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης 

που αφορούν θέµατα Αστικού Δικαίου περί διαφθοράς και δια του Ν. 2957/2001,ορίζεται 

ως η απαίτηση, προσφορά, παροχή ή αποδοχή, «αµέσως ή εµµέσως» δώρου ή οποιοδήποτε 

άλλου µη προσήκοντος ωφελήματος ή υπόσχεσης ενός τέτοιου ωφελήματος, που 

επηρεάζει την σωστή εκτέλεση καθήκοντος ή την απαιτούμενη συμπεριφορά του λήπτη 

του δώρου ή του µη προσήκοντος ωφελήματος ή της υπόσχεσης ενός τέτοιου ωφελήματος. 

Η διαφθορά συγκαταλέγεται στα σοβαρότερα εγκλήματα, βάσει του Ν. 3251/2004, για τα 

οποία επιστρατεύεται ένα ακραίο µέσο καταστολής, όπως είναι το Ευρωπαϊκό Ένταλµα 

Σύλληψης, οπότε η εκτέλεση του επιτρέπεται χωρίς έλεγχο του διττού αξιόποινου, χωρίς 

δηλαδή να ερευνάται αν η ίδια πράξη τιμωρείται και στην Ελλάδα.  

Συνήθη φαινόμενα διαφθοράς είναι σύμφωνα με πρόσφατες επισημάνσεις οι συναλλαγές 

που πραγματοποιούνται «κάτω από το τραπέζι», οι χαριστικές πράξεις της Διοίκησης 

έναντι αδράς αμοιβής, η γραφειοκρατία που ευνοεί τις μεσολαβητικές διαδικασίες, δηλαδή 

«το λάδωμα», η χαμηλή ποιότητα των υπηρεσιών, η κακή εξυπηρέτηση του πολίτη, η κακή 

οργάνωση, η έλλειψη μηχανοργάνωσης (Μπαθρέλλου, 2007, σελ. 28).  

Εκτός από την σοβαρή οικονομική ζημιά που προκαλεί στη δημόσια διοίκηση η διαφθορά, 

δημιουργεί διάχυτη δυσλειτουργία του κράτους και γραφειοκρατική 

αναποτελεσματικότητα του κρατικού μηχανισμού, που εντείνει τα φαινόμενα 

δυσλειτουργίας όπως  κακοδιοίκηση και αδιαφάνεια των κρατικών λειτουργιών, τα οποία 

όμως μπορεί να οφείλονται και σ’ άλλες αιτίες, όπως μη αξιοκρατική επιλογή του 
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προσωπικού των δημόσιων υπηρεσιών, ανεπαρκής εκπαίδευση αυτού, επιλογή 

διευθυντικών στελεχών με κριτήρια μη αξιοκρατικά και κυρίως η εκ μέρους των 

περισσότερων δημόσιων υπαλλήλων αδιαφορία για την εκτέλεση του υπαλληλικού 

καθήκοντος. Επίσης, στα βαθύτερα αίτια του φαινομένου πρέπει να προστεθούν οι 

αντιφατικές νομοθετικές ρυθμίσεις, η πολυνομία, και η έλλειψη ελεγκτικών μηχανισμών, 

γεγονός που παρέχει στο δημόσιο υπάλληλο τη διακριτική ευχέρεια να επιλέξει ποιες 

διατάξεις θα εφαρμόσει και πως. 

Η διαφθορά, στη δηµόσια ζωή, αποτελεί το πιο διαχρονικό φαινόμενο αφού οι δημόσιοι 

υπάλληλοι τις περισσότερες φορές διακατέχονται από πλήρη αδιαφορία  για την διαχείριση 

της δημόσιας διοίκησης, διαθέτοντας ένα ξεχωριστό φορτίο απαξίας, αποτελεί την πλέον 

συνηθισμένη και ταυτόχρονα ισχυρή μορφή που εκτοξεύεται στο πλαίσιο μιας οξυµένης  

πολιτικής σύγκρουσης. 

Η κακοδιοίκηση πολλές φορές τρέφεται από φαινόμενα όπως ο κομματισμός, η πολυνομία, 

οι ασάφειες του νόμου και οι νομοτεχνικές ατέλειες, ο δυσνόητος χαρακτήρας των 

διατάξεων, η γραφειοκρατία, οι καθυστερήσεις στην διεκπεραίωση των υποθέσεων, οι 

επικαλύψεις αρμοδιότητας κλπ. 

 Στις ετήσιες εκθέσεις του Συνηγόρου του Πολίτη επισημαίνονται ως παράγοντες 

κακοδιοίκησης :  

 η ποιότητα του κανονιστικού πλαισίου (πλημμελής νομοτεχνική κατάστρωση 

κανονιστικών ρυθμίσεων, πληθωρισμός και πολυπλοκότητα κανονιστικού 

πλαισίου, απουσία κωδικοποίησης κ.ά.),  

 ελλιπής διοικητική δομή και οργάνωση (ελλιπής στελέχωση δημοσίων υπηρεσιών, 

έλλειψη ή ανεπάρκεια αναγκαίων τεχνικών και υλικών μέσων, ελλιπής κατάρτιση 

και εκπαίδευση προσωπικού) και  

 τα προβλήματα διοικητικής λειτουργίας (ελλιπής ενημέρωση και πληροφόρηση του 

κοινού, πολυπλοκότητα της διοικητικής διαδικασίας, ελλιπής συνεργασία και 

συντονισμός μεταξύ των δημοσίων υπηρεσιών, αδράνεια της διοίκησης κ.ά.).  

Οι καθυστερήσεις και η μη τήρηση προθεσμιών, η έλλειψη ενημέρωσης - 

πληροφόρησης, η μη τήρηση της ουσιαστικής νομιμότητας, προβλήματα 

διοικητικής λειτουργίας, η αδράνεια της διοίκησης, η μη τήρηση της αρχής της 

χρηστής διοίκησης, η μη τήρηση των αρχών της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης, 
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της διαφάνειας, της ισότητας και της αμεροληψίας, η ανεπάρκεια ή η έλλειψη 

αιτιολογίας διοικητικών πράξεων, ζητήματα πρόσβασης σε έγγραφα – επικύρωσης 

και χορήγησης αντιγράφων, η κακή χρήση της διακριτικής ευχέρειας  είναι μερικές 

μορφές κακοδιοίκησης. (Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 2006, σελ. 17-18). 

Η ρητορεία που αναπτύσσεται γύρω από το θέµα της διαφθοράς διαθέτει ορισμένα 

χαρακτηριστικά, όπως:  

o το ηθικολογικό στοιχείο, µε σταθερή και έντονη καταγγελία του φαινομένου, 

o την εµπλοκή των ΜΜΕ, 

o την κοινοτοπία της αυταρέσκειας, ότι τα φαινόμενα διαφθοράς είναι μεμονωμένα 

και δεν αφορούν την πλειοψηφία. 

Ανάμεσα στη διαφθορά και κακοδιοίκηση, όπως προαναφέρθηκε, υπάρχει μια έντονη 

αμφίδρομη σχέση. Η πρόκληση του φαινομένου της διαφθοράς συνδέεται με την 

γραφειοκρατία και τη κακή λειτουργία των δηµόσιων υπηρεσιών και κατά συνέπεια η 

κακή λειτουργία της υπηρεσίας  προκαλεί  αθέµιτη συναλλαγή, ώστε τελικά να αποτελεί τη 

λύση του προβλήματος κακοδιοίκησης. 

Η κακή και μη ορθή λειτουργία των δηµόσιων υπηρεσιών καθώς και η χαµηλή ποιότητα 

παροχής υπηρεσιών, οι οποίες δεν συνιστούν απαραίτητα συγκεκριμένα παρανοµία, αφού 

συχνά καλύπτονται «κάτω από το μανδύα» της τήρησης των τύπων, χαρακτηρίζεται ως 

κακοδιοίκηση του δημοσίου τομέα.  

Είναι εμφανές, πως η διαφθορά και η κακοδιοίκηση εντείνονται από την συνεχή 

πειθαρχική ατιμωρησία των δηµόσιων υπαλλήλων και την έλλειψη ή από την ανεπάρκεια 

σωστών ελέγχων.  

Διάφοροι παράγοντες που βοηθούν την εμφάνιση και λειτουργούν υπέρ της κακοδιοίκησης 

και της διαφθοράς είναι οι εξής: 

 η έλλειψη του προληπτικού ελέγχου , 

 η βραδύτητα του κατασταλτικού ελέγχου, 

 η έλλειψη διαφάνειας, 

 η ανέλεγκτη εξουσία που παρέχεται στους αρμόδιους που αποφασίζουν, 

 η πολυνοµία, 
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  η γραφειοκρατική διοίκηση.  

 

 

 5.3 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ  

 

Δημιουργήθηκε ένας έντονος προβληματισμός για το ρόλο που χρειάζεται να επιτελέσει ο 

εσωτερικός έλεγχος και η διαχείριση κινδύνων στο σύγχρονο περιβάλλον. Στο πλέγμα αυτό 

της αμφισβήτησης και του προβληματισμού νέοι όροι, πρότυπα, πλαίσια και νομοθετικές 

ρυθμίσεις έκαναν την εμφάνιση τους, παραμένει όμως καίριο το ερώτημα αν η ύπαρξη 

τους αποτελεί πανάκεια στην αποτροπή της πτώσης των εταιρειών και των δημόσιων 

υπηρεσιών. 

Το δημόσιο, όπως και οι σύγχρονες επιχειρήσεις, αντιμετωπίζουν πολλούς κινδύνους 

ανάλογα µε το αντικείμενο εργασιών τους και ανάλογα µε το περιβάλλον στο οποίο δρουν. 

Οι κυριότεροι από αυτούς είναι κίνδυνοι ρευστότητας, επιτοκιακοί, πιστωτικοί κίνδυνοι, 

λειτουργικοί, κίνδυνοι αγοράς, νοµικοί και θεσµικοί, φήµης και πελατείας, κίνδυνοι που 

πάντα έχουν άµεση σχέση µε το αντικείµενο δράσης της εταιρίας. Σε πολλές περιπτώσεις 

οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες επιχειρήσεις δεν θεωρούνται πλέον η μόνιµη 

απειλή τους αλλά ο παράγοντας επιτυχίας. Παρόλα αυτά, οι κίνδυνοι από τη συνεχή 

ανάπτυξη της τεχνολογίας, την ταχύτητα και το εύρος των συναλλαγών, αλλά και την 

ανάγκη για την ικανοποίηση των πελατειακών τους αναγκών, είναι απροσδόκητοι και 

µπορούν κάλλιστα να γίνουν σε ανεξέλεγκτες απειλές. Το Διοικητικό Συµβούλιο θα πρέπει 

να γνωρίζει πού υπάρχουν κίνδυνοι και τι κάνει η διοίκηση της επιχείρησης γι'αυτούς. 

Βασικές προϋποθέσεις για τα παραπάνω είναι η αποτελεσματική συστηµατική και διαρκής 

διαδικασία διαχείρισης κινδύνων, η συστηµατική διαδικασία ροής πληροφοριών καθώς και 

ένα οικονοµικό σύστηµα προστασίας από τους κινδύνους. Μια καλή στρατηγική κινδύνων 

και µια καλά σχεδιασμένη λειτουργία διαχείρισης κινδύνων αποτελούν προϋποθέσεις καλή 

λειτουργίας του οργανισµού. Χωρίς διαχείριση κινδύνων, που να εξουδετερώνει όλες τις 

απειλές, είναι σίγουρο ότι πολλές επιχειρήσεις θα είχαν αποτύχει. Ένα αποτελεσματικό 

«Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου» είναι ο συνδετικός κρίκος, µεταξύ των επιχειρηματικών 
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στόχων και κινδύνων, που µπορούν να εµποδίσουν την εκπλήρωσή τους. Ο εσωτερικός 

έλεγχος έχει ένα σηµαντικό ρόλο να παίξει, βοηθώντας το Διοικητικό Συµβούλιο και τη 

διοίκηση της επιχείρησης στον προσδιορισµό των κινδύνων, αξιολογώντας τα Συστήµατα 

Ελέγχου και παρέχοντας συμβουλές που θα ελαχιστοποιήσουν τον αντίκτυπο κινδύνων µε 

ένα αποδεκτό κόστος. 

Το τελικό συστατικό του συνδυασμένου κώδικα (Combined Code) ήταν η οδηγία για τους 

διευθυντές που υποβάλλουν έκθεση σχετικά με τον εσωτερικό έλεγχο, η οποία εκδόθηκε 

από την επιτροπή Turnbull το 1999. Οι απαιτήσεις της έκθεσης Turnbull επεκτείνονται 

πέρα από τα καθαρώς οικονομικά θέματα και αφορούν σε μια ευρεία σειρά 

επιχειρηματικών κινδύνων, η διαχείριση των οποίων συνδέεται πλέον ρητά με τον 

εσωτερικό έλεγχο. Οι πρόσφατες εξελίξεις στο λογιστικό έλεγχο έχουν ιδιοποιηθεί τη 

διαχείριση κινδύνου ως διαδικασία υπευθυνότητας. Η μεταβαλλόμενη έννοια του κινδύνου 

και η διαχείρισή του φέρουν αλλαγές στη φύση του εσωτερικού ελέγχου. 

 Στο παρακάτω σχήμα, και συγκεκριμένα στον άξονα των “y”, οι Spira L. & Page M. 

(2003) παρουσιάζουν το σκοπό των εκθέσεων που αναφέρονται στην αποτελεσματικότητα 

του εσωτερικού ελέγχου. Είναι εμφανές ότι ο σκοπός της εκθέσεως Turnbull και του 

υποδείγματος C.O.S.O. είναι διευρυμένος (broad), αφού αυτός συσχετίζει τον εσωτερικό 

έλεγχο με τη διαχείριση κινδύνου και την πληροφόρηση και επικοινωνία-πληροφοριακά 

συστήματα, αντίστοιχα. Αντίθετα, ο σκοπός της έκθεσης Cadbury είναι περιορισμένος 

(narrow) και αποβλέπει μόνο στον οικονομικό εσωτερικό έλεγχο. 

 

 
Διάγραμμα 2 : «Ο σκοπός των εκθέσεων σχετικά με την αποτελεσματικότητα του 

εσωτερικού ελέγχου» , πηγή: Laura F. Spira & Michael Page, 2003. 
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Μια σχετικά πρόσφατη έρευνα της PricewaterhouseCoopers (PwC, 2005) δείχνει ότι οι 

κανονισμοί έχουν εκτρέψει πολύτιμους πόρους του εσωτερικού ελέγχου από 

δραστηριότητες όπως είναι η εκτίμηση κινδύνου σε διαβεβαιωτικές εργασίες. Η αποτυχία 

διευθέτησης σημαντικών στρατηγικών και λειτουργικών κινδύνων, όπως για παράδειγμα ο 

κίνδυνος συμμόρφωσης σε ένα ετήσιο ελεγκτικό πρόγραμμα, υπονομεύει την 

αποτελεσματικότητα των λειτουργιών εσωτερικού ελέγχου. Η εκτίμηση του κινδύνου που 

αντιμετωπίζει ένας οργανισμός είναι μείζονος σημασίας για την επιτυχία των λειτουργιών 

εσωτερικού ελέγχου και του οργανισμού. Οι εσωτερικοί ελεγκτές δεν πρέπει απλά να είναι 

σε θέση να εκτιμούν τους κινδύνους, αλλά να προβαίνουν και σε ανάλυση του κινδύνου. 

Για να το επιτύχουν αυτό πρέπει να διαθέτουν αυξημένα επίπεδα ανάλυσης και λογικής. 

 

Τα διεθνή πρότυπα για επαγγελματικές πρακτικές του εσωτερικού ελέγχου του ΙΙΑ 

απαιτούν την υιοθέτηση πλάνων βάσει κινδύνων για να καθορίσουν ότι οι προτεραιότητες 

λειτουργιών συμβαδίζουν με τους οργανωσιακούς στόχους. Για παράδειγμα, ο κίνδυνος μη 

συμμόρφωσης με τις κανονιστικές απαιτήσεις και με άλλους νόμους είναι ένας κίνδυνος 

για την εταιρεία που πρέπει να εκτιμηθεί όπως και οι άλλοι κίνδυνοι. Ο SOX απαιτεί η 

διοίκηση να αναπτύσσει και να παρακολουθεί τις διαδικασίες και τους ελέγχους για να 

διαπιστώσει την επάρκεια του εσωτερικού ελέγχου για τη χρηματοοικονομική αναφορά. 

Τα πρότυπα απαιτούν από τον εσωτερικό έλεγχο να εκτιμά και να συνεισφέρει στη 

βελτίωση της διαχείρισης του οργανωσιακού κινδύνου, του ελέγχου και των διαδικασιών 

δια μέσου συμβουλευτικών και ασφαλιστικών δραστηριοτήτων. Συμπερασματικά, οι 

εσωτερικοί ελεγκτές είναι σε θέση να διενεργούν ανεξάρτητους και αντικειμενικούς 

ελέγχους όταν εργάζονται ανεξάρτητα και οργανώνουν τον ελεγκτικό σχεδιασμό με τρόπο 

που να εστιάζει σε μια εκτίμηση κινδύνου, συνδυασμένη με τη κατάλληλη συζήτηση με 

σημαντικούς μετόχους. 

 

Τα ελεγκτικά πρότυπα που εκδόθηκαν από το ΙΙΑ (2002) ενσωματώνουν την εκτίμηση του 

κινδύνου στο σχεδιασμό του εσωτερικού ελέγχου σε 2 επίπεδα: 

1. στο σχεδιασμό των ετησίων προγραμμάτων ελέγχου (εκτίμηση του κινδύνου 

σε μακροσκοπικό επίπεδο). 

2. στο σχεδιασμό κάθε αναλαμβανόμενου ελέγχου (εκτίμηση του κινδύνου σε 
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μικροσκοπικό επίπεδο). 

 

Πρέπει να σημειωθεί ωστόσο ότι οι οργανισμοί δε βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο εφαρμογής 

της διαχείρισης κινδύνων. Το ακόλουθο πλαίσιο απεικονίζει το εύρος σταδίων ωριμότητας 

στη διαχείριση των κινδύνων και την προσέγγιση του εσωτερικού ελέγχου που μπορεί να 

υιοθετηθεί σε κάθε στάδιο. 

 

Ωριμότητα του 

κινδύνου 

Βασικά Χαρακτηριστικά Προσέγγιση εσωτερικού 

ελέγχου 

Άγνοια 

(Risk naive) 

Δεν έχει αναπτυχθεί 

επίσημη 

προσέγγιση στην διαχείριση 

κινδύνων. 

Προώθηση της διαχείρισης 

των 

κινδύνων και στήριξη στην 

εκτίμηση του ελεγκτικού 

κινδύνου. 

Επαγρύπνηση 

(Risk Aware) 

Πολλές διαφορετικές 

μεμονωμένες 

προσεγγίσεις στην 

διαχείριση των 

κινδύνων (Scattered silo 

based 

approach). 

Προώθηση μιας ευρείας 

επιχειρηματικής 

προσέγγισης στην 

διαχείριση των κινδύνων 

και στήριξη 

στην εκτίμηση του 

ελεγκτικού 

κινδύνου. 

Καθορισμός 

(Risk defined) 

Τοποθέτηση στρατηγικών 

και 

πολιτικών και επικοινωνία 

αυτών. 

Διευκόλυνση της 

διαχείρισης 

κινδύνων με την διαχείριση 

κινδύνων και χρήση της 

εκτίμησης της διοίκησης 

για 

τους κινδύνους όπου αυτή 

είναι 

κατάλληλη. 

Διαχείριση 

(Risk managed) 

Ανάπτυξη και επικοινωνία 

μιας 

ευρείας προσέγγιση στην 

διαχείριση 

των κινδύνων. 

Έλεγχος των διεργασιών 

διαχείρισης κινδύνων και 

χρήση της 

εκτίμησης της διοίκησης 

για τους 

κινδύνους όπου αυτή είναι 

κατάλληλη. 

Ενεργοποίηση 

(Risk enabled) 

Πλήρης ενσωμάτωση της 

διαχείρισης κινδύνων και 

του 

εσωτερικού ελέγχου στις 

λειτουργίες. 

Έλεγχος των διεργασιών 

διαχείρισης κινδύνων και 

χρήση 

της εκτίμησης της 

διοίκησης για τους 

κινδύνους όπου αυτή είναι 

κατάλληλη. 
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Πίνακας 1: «Στάδια ωριμότητας της διαχείρισης κινδύνων και προσεγγίσεις εσωτερικού 

ελέγχου», πηγή: ΙΙΑ UK & Ireland, 2002 

 

Οι Arena και Azzone (2006) πραγματοποίησαν μια ανάλυση της σχέσης εσωτερικού 

ελέγχου και επιχειρηματικού συστήματος διαχείρισης κινδύνου. Τα αποτελέσματα 

παρουσιάζουν ποικιλία στα επιχειρηματικά συστήματα διαχείρισης κινδύνου, όσον αφορά 

την υιοθέτηση ενοποιημένου συστήματος διαχείρισης κινδύνου, τις τεχνικές που 

εφαρμόζουν οι εταιρείες για την αναγνώριση κινδύνων καθώς και τις μεθοδολογίες που 

εφαρμόζονται για την εκτίμηση του κινδύνου. Κατά γενική ομολογία, ο εσωτερικός 

έλεγχος παρέχει διασφάλιση των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνου και υποστηρίζει την 

εφαρμογή και διαχείριση της διαδικασίας. 

Το κύριο συμπέρασμα των εργασιών είναι ότι βάσει της ωριμότητας της διαχείρισης των 

κινδύνων μέσα στον οργανισμό, ο βαθμός στον οποίο ο εσωτερικός έλεγχος χρειάζεται να 

αναλάβει μια δική του εκτίμηση του κινδύνου εξαρτάται από το βαθμό και την ταχύτητα 

της στρατηγικής και οργανωσιακής αλλαγής. 

 

 

 

5.4 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΩΡΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  

 

Το φαινόμενο της παραποίησης των λογιστικών καταστάσεων θεωρείται από τα πιο 

σοβαρά ζητήματα. Οι προσεγγίσεις που θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν είναι 

αρκετές, τόσο από πλευράς επιχειρηματικής – λογιστικής άποψης, αλλά και από μακρο- 

οικονοµικής και κοινωνικής άποψης, όσον αφορά τα αίτια και τις επιπτώσεις τους. To 

Management κάθε επιχείρησης έχει την ευθύνη για την τήρηση των λογιστικών βιβλίων 

και στοιχείων και την κατάρτιση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, που πρέπει να 

παρουσιάζουν την αληθινή εικόνα της επιχείρησης, µε το να είναι ακριβής, επαρκής και 

αξιόπιστη. Ο εσωτερικός έλεγχος παρέχει, με ασφάλεια, τη βεβαιότητα ότι και η ευθύνη 

αυτή συµπληρώνεται. Η παραποίηση χρηματοοικονομικών καταστάσεων πέραν του 

γεγονότος ότι αποτελεί µια παράνοµη επιχειρηματική συμπεριφορά, απειλεί και την 
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αξιοπιστία της οικονοµικής πληροφόρησης στοιχίζοντας, έτσι, στις επιχειρήσεις υπέρογκα 

ποσά. Όπως λέχθηκε και παραπάνω ο εσωτερικός ελεγκτής είναι υπεύθυνος για την 

πρόληψη της απάτης µέσα στην επιχείρηση. Κατά συνέπεια η πιθανότητα να εμπλακεί η 

επιχείρηση σε παραποίηση των λογιστικών καταστάσεων της αυξάνεται όταν ο έλεγχος 

(εσωτερικό και εξωτερικό) είναι χαλαρός. Η αποτελεσματικότητα του Εσωτερικού 

Ελέγχου δεν είναι θέµα απεικόνισής του στο οργανόγραμμα, αλλά, µια σειρά παραµέτρων 

που πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη από τη διοίκηση.  

Οι παράμετροι αυτοί θεωρούνται:  

α. Η ξεκάθαρη πολιτική και η στρατηγική που θα πρέπει να έχει η διοίκηση για τον 

εσωτερικό έλεγχο. 

 β. Η ανεξαρτησία του εσωτερικού ελέγχου, που σηµαίνει, το που υπάγεται ιεραρχικά, 

αν υπάγεται στη ∆ιοίκηση (∆/ντα Σύμβουλο) ή σε Επιτροπή Ελέγχου (Audit 

Committee) ή σε κάποια διεύθυνση. Η υπαγωγή του απευθείας στη ∆ιοίκηση ή σε 

Επιτροπή Ελέγχου προσδιορίζει σαφώς και το βαθµό υποστήριξής του. Αντιθέτως, 

η ένταξή του σε κάποια διεύθυνση, τον θέτει υπό περιορισµό και τον υποβαθμίζει. 

 γ. Η ελευθερία δράσης. Το κατά πόσο δηλαδή οι εσωτερικοί ελεγκτές έχουν την 

ελευθερία κινήσεων και το απρόσκοπτο της πρόσβασης στα αρχεία της εταιρείας, 

στο προσωπικό και στα περιουσιακά της στοιχεία.  

δ. Η αναγκαιότητα. Το κατά πόσο δηλαδή η διοίκηση επιζητεί ο Εσωτερικός Έλεγχος 

να λειτουργεί ως απαραίτητο εργαλείο της και όχι ως μέσον πυρόσβεσης και 

αστυνόμευσης ή για την έξωθεν καλή μαρτυρία.  

 

Οι στόχοι του εσωτερικού ελέγχου ως προς την διασφάλιση της αξιοπιστίας των 

οικονομικών καταστάσεων µπορούν να περιγραφούν, ως εξής:  

1. να καθορίζει την καταλληλότητα του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου που 

υφίσταται, 

2. να διερευνά τη συμμόρφωση µε τους υφιστάμενους χρηματοδοτικά νόµους και 

οικονομικούς κανονισμούς, 
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 3. να ελέγχει την επάρκειας των μηνιαίων αποδόσεων των δραστηριοτήτων, και  

4. να ελέγχει για τη φυσική ύπαρξη των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων. 

 

 

Ο κίνδυνος που υπάρχει οι ελεγκτές να µην εντοπίσουν παραποιήσεις λογιστικών 

καταστάσεων ελλοχεύει πάντοτε κατά τη διάρκεια του ελέγχου. Ο κίνδυνος αυτός µπορεί 

να αναλυθεί σε τρεις βασικές συνιστώσες: 

 1. Στον εγγενή κίνδυνο (inherent risk). Ο κίνδυνος αυτός έχει να κάνει µε τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά της επιχείρησης (κλάδος, μέγεθος, κ.ά.) που ελέγχεται.  

2. Τον κίνδυνο εσωτερικού ελέγχου. Στην περίπτωση αυτή ο κίνδυνος έχει να κάνει µε 

την εκτίμηση από τον εξωτερικό ελεγκτή του επιπέδου και της αποτελεσματικής 

οργάνωσης του εσωτερικού ελέγχου.  

3. Τον κίνδυνο εκλεκτικών τεκμηρίων. Ο κίνδυνος της µορφής αυτής συνίσταται στην 

επάρκεια και αξιοπιστία των ελεγκτικών τεκμηρίων που ελήφθησαν υπόψη κατά τη 

διάρκεια του ελέγχου. 

Η αναγκαιότητα του Εσωτερικού Ελέγχου είναι προφανής από τις ατέλειες και τις 

αδυναµίες που διακρίνουν τον ίδιο τον άνθρωπο. Ως φαινόμενο των αδυναμιών είναι τα 

λάθη που οφείλονται στις ατέλειες της ανθρώπινης ικανότητας. Οι κλοπές, οι απάτες και οι 

ατασθαλίες ανάγονται στις ατέλειες της ανθρώπινης φύσης και ηθικής. Επειδή είναι 

αδύνατον το «ξερίζωµα των αδυναμιών αυτών» όσα µέσα και να επιστρατευθούν, το µόνο 

που αποµένει είναι η καταπολέµηση τους από τον Εσωτερικό Έλεγχο, για να περιορισθούν 

κατά το δυνατόν περισσότερο. Ο εσωτερικός έλεγχος έχει ακόµη και για τον εξωτερικό 

ανεξάρτητο Ορκωτό Λογιστή σηµαντική σπουδαιότητα. Το σύστηµα και η ποιότητα του 

εσωτερικού ελέγχου που χρησιμοποιείται από την επιχείρηση θα καθορίσει το πρότυπο και 

τη διαδικασία του εξωτερικού ελέγχου. Οι ανεξάρτητοι Ορκωτοί Λογιστές εξετάζουν και 

αξιολογούν το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου ώστε να πεισθούν για την αξιοπιστία των 

λογιστικών δεδομένων και να καθορίσουν το πρόγραµµα και το χρονοδιάγραμμα της 

ελεγκτικής διαδικασίας, που είναι απαραίτητα για την έκφραση της γνώµης τους κατά 
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πόσο ειλικρινή και αξιόπιστα είναι οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις. Η υιοθέτηση 

πλαισίων εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων µπορούν να συμβάλουν 

σηµαντικά στην επίτευξη των δημόσιων και εταιρικών στόχων, τη δηµιουργία ενός 

ισχυρού περιβάλλοντος εσωτερικού ελέγχου, την αξιοπιστία των χρηματοοικονομικών 

αναφορών και εν τέλει στην αποτροπή του ενδεχόμενου απάτης και διαπλοκής. Το δημόσιο 

καθώς και οι επιχειρήσεις δε θα πρέπει να υποτιµούν ή να αψηφούν τον εσωτερικό έλεγχο, 

καθώς αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της αποτελεσματικής δημόσιας και εταιρικής 

διακυβέρνησης αντίστοιχα. Τα νοµοθετικά πλαίσια της διακυβέρνησης, όσο αυστηρά και 

εάν είναι, δεν επαρκούν από μόνα τους για την αποτροπή της απάτης. Απαιτείται λοιπόν η 

δέσµευση της ανώτατης διοίκησης στις επιταγές των αρχών της διακυβέρνησης, η 

γνωστοποίηση τους στο σύνολο του οργανισµού και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του 

οργανισµού σ’ αυτές. Η µη δέσµευση της ηγεσίας στην ακεραιότητα και τις ηθικές αξίες 

δημιουργεί ένα περιβάλλον ελέγχου ευάλωτο στη διαφθορά. Επιπλέον, αναιρεί τα οφέλη 

που δημιουργούνται από την εφαρμογή των πλαισίων του εσωτερικού ελέγχου και τη 

διαχείριση των επιχειρηματικών κινδύνων. Σηµαντική κρίνεται εξάλλου η μέριµνα για την 

διαρκή εκπαίδευση των διοικητικών στελεχών στα θέµατα της διακυβέρνησης των 

εταιριών, του ελέγχου και της διαχείρισης των κινδύνων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 

 

Είναι πασίδηλο ότι η διαφθορά ξεκινά από την αλληλεξάρτηση του κράτους με τους 

ιδιώτες. Η αντιμετώπιση  της απάτης και γενικά της κακοδιαχείρισης δημοσίου αποτελεί, 

κυρίως για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, βασικό πυλώνα διασφάλισης των οικονομικών 

συμφερόντων της. Γενικός στόχος της καταπολέμησης της δημόσιας απάτης είναι η 

βελτίωση της πρόληψης, της ανίχνευσης και των όρων διεξαγωγής των ερευνών για 

υποθέσεις απάτης, καθώς και η εξασφάλιση επαρκούς επανόρθωσης και αποτροπής χάρη 

σε αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις, και η εφαρμογή δίκαιων διαδικασιών, ιδίως με 

την καθιέρωση στρατηγικών κατά της απάτης σε επίπεδο Υπηρεσιών της Επιτροπής και 

Κρατών-Μελών, οι οποίες να σέβονται και να αποσαφηνίζουν τις διαφορετικές ευθύνες 

των διαφόρων εμπλεκομένων. 

Οι σημαντικότεροι συντελεστές της διαφθοράς είναι:  

a) Η ύπαρξη ευνοιών που να είναι διαθέσιμες για επιμερισμό και συγχρόνως να είναι 

εστιάσιμες.  

b)  Η ικανότητα των πλουσίων ομάδων να εξασφαλίζουν αυτές τις εύνοιες με νόμιμα 

μέσα. 

c)  Η περιστασιακή σταθερότητα των πολιτικών συμμαχιών. 

 

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των τεχνοκρατών και επιστημόνων που συνεργάζονται με τον 

ΟΟΣΑ, την Παγκόσμια Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, τα σημαντικότερα 

αίτια για την δημιουργία ή ύπαρξη διαφθοράς είναι:  

1. Το μέγεθος των προσόδων στον έλεγχο του κράτους ( στη νέο-θεσμική οικονομική, 

οριζόμενο ως το μέγεθος του δημόσιου πλούτου που είναι υπό την επιστασία ή 

διαχείριση του κράτους και συγχρόνως είναι δυνατό να μεταφερθεί σε ιδιωτικά 

συμφέροντα).  
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2. Η διακριτική εξουσία του κράτους (και ειδικότερα κάποιου συγκεκριμένου φορέα ή 

προσώπου) στη διαχείριση των προσόδων.  

3. Η αδιαφάνεια, η έλλειψη λογοδοσίας των διαχειριστών τους προς τον εντολοδόχο 

τους, την ευρύτερη κοινωνία ή το εκλογικά σώμα. 

Το δεύτερο και τρίτο αίτιο (από τα παραπάνω) συνέχονται σε μία ενιαία θεώρηση περί 

«κακής διακυβέρνησης» που σε ότι αφορά τη διαφθορά  έχει μερικούς συντελεστές, τους 

εξής:  

α) Τον περιορισμένο έλεγχο αυτών που λαμβάνουν τις αποφάσεις,  

β) Την απόκλιση από το Βεμπεριανό μοντέλο οργάνωσης της γραφειοκρατίας και 

οικοδόμησης του εθνοκράτους και 

 γ) Την ακαταλληλότητα των νόμων που ρυθμίζουν και προστατεύουν οικονομικές 

σχέσεις και δικαιώματα, με κύριο το δικαίωμα της ιδιοκτησίας. 

 

Ένα αναποτελεσματικό νομικό δικαστικό σύστημα είναι δυνατό να αποτελέσει έναν από 

τους διακριτικούς παράγοντες που συνεπάγονται μεταξύ άλλων και τη διαφθορά. Η 

ενίσχυση της διαφθοράς μπορεί να οδηγήσει στην παραπέρα υποβάθμιση του νομικού 

δικαστικού συστήματος με την κάμψη της ποιότητας του παραγόμενου νομικού πλαισίου 

και την αποδιοργάνωση της εφαρμογής του νόμου, την μείωση των πόρων στη διάθεση της 

ειδικής δικαιοσύνης και την τοποθέτηση των κατάλληλων προσώπων, υπάκουων ή και 

διεφθαρμένων, σε κομβικές θέσεις. Σε ένα γενικότερο επίπεδο, η διαφθορά θεωρείται ότι 

επιδρά πρώτα απ’ όλα στα πρότυπα και τους τρόπους επιμερισμού των διαθέσιμων 

δημόσιων πόρων. Κάποια αποτελέσματα μπορεί να είναι πρωτεύοντα και άλλα 

δευτερεύοντα αλλά η σχέση πρωτεύοντος και δευτερεύοντος να μην είναι αυτή σε όλους 

τους τύπους διαφθοράς. Για παράδειγμα, είναι δυνατό σε κάποιους τύπους η διαφθορά να 

προκαλεί πρωτεύοντος μια ανορθολογική κατανομή πόρων, ενώ σε κάποιους άλλους 

πρωτεύοντος να εντείνει ή να δημιουργεί και πρόσθετες ανισότητες στην κάθετη και 

οριζόντια οικονομική ισχύ. Οι επενδύσεις δημόσιων πόρων οργανώνονται και 

πραγματοποιούνται με λιγότερο ορθολογικούς ή και ανορθολογικούς τρόπους και αυτό 

ισχύει και για τις ιδιωτικές επενδύσεις για λογαριασμό του δημοσίου, με μια παραπέρα 

συνέπεια την αλλαγή στον τρόπο που οι διάφοροι ιδιώτες επενδυτές αποφασίζουν το εάν 

και το με ποια κριτήρια θα αποφασίσουν και θα προχωρήσουν σε επενδύσεις. Σε μια 
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σχετικά παρατεταμένη κατάσταση διαφθοράς, οι ιδιώτες επενδυτές μπορεί να αρχίσουν να 

λαβαίνουν προκαταβολικά υπόψη τη δωροδοκία ως συμπληρωματικό ή αποφασιστικό 

συντελεστή της λήψης αποφάσεων από την πλευρά του δημοσίου και συνεπώς να 

προχωρούν σε επενδυτικές προτάσεις μόνο εφόσον έχουν εξασφαλίσει και τις συνδέσεις 

για να περιλάβουν τη δωροδοκία στο αρχικό «πακέτο». Ένα αποτέλεσμα της διαφθοράς 

στην κοινωνία και την οικονομία έχει να κάνει με το ότι η διαφθορά διευρύνει τις 

κοινωνικές ανισότητες, ότι αποτελεί μέσο ενίσχυσης της ισχύος και του πλούτου. Η θέση 

αυτή, που παρουσιάστηκε και παραπάνω με την κατάθεση των επιχειρημάτων από 

επιστήμονες που δεν εντάσσονται στην εδραιωμένη θεώρηση, εντάσσεται και στην 

επιχειρηματολογία της εδραιωμένης θεώρησης, ενώ συναντάται μόνιμα και συχνά σε 

πρωτεύουσα θέση στις εκστρατείες ενημέρωσης της κοινής γνώμης σε πολλές περιπτώσεις 

με την καθοδήγηση ή πλαισίωση των διεθνών οργανισμών που αποτελούν τους 

κινητήριους πυρήνες της εδραιωμένης θεώρησης. Έχει ήδη αναφερθεί κατ’ επανάληψη ότι 

η εδραιωμένη θεώρηση εδράζεται σε χιλιάδες ερευνών και δεκάδες χιλιάδες μελέτες και 

αναλύσεις. Οι προτεινόμενοι τρόποι αντιμετώπισης της διαφθοράς είναι ομόλογοι της 

προσέγγισης των αιτιών και των αποτελεσμάτων της διαφθοράς. Έχουν προταθεί μια σειρά 

από μοντέλα που θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν ως βάσεις για την καταπολέμηση της 

διαφθοράς. Διάφοροι εμπειρογνώμονες σε διάφορες χώρες φαίνεται να συμπίπτουν στη 

διαπίστωση ότι οι στρατηγικές και οι μέθοδοι είναι αποτελεσματικοί: δημιουργία 

δέσμευσης και αφοσίωσης καθώς και ενημέρωσης και συναίσθησης των επικεφαλής 

πολιτικών και δημόσιων λειτουργών στις διάφορες κρατικές γραφειοκρατίες ότι η 

καταπολέμηση της διαφθοράς πρέπει να έχει προτεραιότητα ως στόχος, αύξηση της 

διαφάνειας στις κομματικές πολιτικές και βελτίωση της οργάνωσης των δημόσιων 

υπηρεσιών, βελτίωση της ακεραιότητας στις σχέσεις επιχείρησης – κράτους, 

καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος ειδικά δε για τις αναπτυσσόμενες χώρες, οι 

πρωτοβουλίες ενάντια στη διαφθορά θα πρέπει να συνδυαστούν με τις αναπτυξιακές 

πολιτικές. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ “ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 

ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ”: «ΙΚΑ» 

 

Είναι γεγονός, ότι η διαφθορά είναι φαινόμενο που παρατηρείται σε κάθε πλευρά της 

οικονομικής δραστηριότητας και ιδιαίτερα στο Δημόσιο τομέα. Υπάρχουν πολλές 

περιπτώσεις που εμφανίζουν την πραγματική εικόνα, την ύπαρξη δηλαδή κακής 

διαχείρισης και κακοδιοίκησης στη δημόσια διοίκηση, εξαιτίας της έλλειψης κατάλληλων 

ελεγκτικών μηχανισμών, αλλά και έλλειψης εχέμυθων ατόμων που παράλληλα είναι ικανά 

να προλάβουν, να εντοπίσουν και να καταπολεμήσουν μια τέτοια δύσκολη κατάσταση . 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα έλλειψης αποτελεσματικού μηχανισμού εσωτερικού ελέγχου, 

αποτελεί το παράδειγμα που έλαβε χώρα σε υποκατάστημα του Ι.Κ.Α.. 

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, κλεμμένα μπλοκ συνταγογράφησης 

ορθοπεδικών υλικών, ψεύτικες σφραγίδες γνωστών ορθοπαιδικών του ΙΚΑ, 

πλαστογραφούνταν συνταγές που διοχετεύονταν σε κεντρικό κατάστημα που εμπορεύεται 

αποκλειστικά ορθοπεδικά υλικά για την αγορά πανάκριβων υλικών, όπως αναπηρικά 

αμαξίδια, ειδικά γιλέκα, ειδικοί νάρθηκες. Η έρευνα ξεκίνησε περίπου από τον Ιανουάριο 

του 2009 και έφερε στο φως 100 περιπτώσεις, ασφαλισμένων που εμφανίζονται να έχουν 

αποκτήσει από το ΙΚΑ αναπηρικά αμαξίδια, νάρθηκες, ειδικά γιλέκα και άλλα είδη, χωρίς 

όμως να τους ήταν ποτέ απαραίτητα ή χρήσιμα. Μόνο το 2008 εκτιμάται με ένα 

υπολογισμό ότι οι επίμαχες συνταγές που “εκτελέστηκαν” ζημίωσαν το ΙΚΑ περισσότερα 

από 300.000 ευρώ, ενώ η δράση των εμπλέκονται , άρχισε να γίνεται φανερή και τελικά 

αποκαλύφθηκε όταν οι συνταγές στο ΙΚΑ για αποπληρωμή με ποσά που άγγιζαν κάθε 

φορά τα 3.000 ευρώ και πλέον να συσσωρεύονταν κατά δεκάδες. Όταν ξεκίνησε ο 

εσωτερικός έλεγχος στο ΙΚΑ, οι γιατροί που εμφανίζονταν να έχουν υπογράψει τις 

επίμαχες συνταγές πάνω από μία φορές, ζήτησαν εξηγήσεις από τον ιδιοκτήτη του 

καταστήματος των ορθοπεδικών υλικών , ο οποίος παραδέχτηκε την πλαστογραφία των 

ιατρικών σφραγίδων. 
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Σύμφωνα με πληροφορίες, για να στηθεί η όλη απάτη, εκλάπησαν αρχικά τα ειδικά μπλοκ 

συνταγογράφησης. Το απαραίτητο υλικό για τη συνταγογράφηση υπήρχε, χρειάζονταν 

όμως και οι σφραγίδες των γιατρών, τις οποίες πλαστογράφησαν και έτσι άρχισε η 

“βιομηχανία” των συνταγών , στις οποίες περιλαμβάνονταν πραγματικά στοιχεία 

ασφαλισμένων και η διεύθυνσή τους. Πρόκειται για την πιο απίστευτη υπόθεση απάτης 

στα χρονικά του ΙΚΑ, αφού είχε στηθεί μια ολόκληρη βιομηχανία χορήγησης ορθοπεδικών 

ειδών ακόμη και σε αρτιμελή άτομα. Μάλιστα ορισμένοι εκτιμούν ότι η οικονομική ζημιά 

για το ΙΚΑ  είναι πολύ μεγαλύτερη και ενδεχομένως να ξεπερνάει και το 1,5 εκ. ευρώ. 

Είναι φανερό, ότι η έλλειψη ενός καλά οργανωμένου συστήματος εσωτερικού ελέγχου, 

οδηγεί σε ατασθαλίες και απάτες, οι οποίες επιφέρουν μεγάλες  οικονομικές ζημιές πολλών 

εκατομμυρίων ευρώ και κατά συνέπεια προκαλούν κακοδιαχείριση στο δημόσιο τομέα. 

Ένα οργανωμένο σύστημα εσωτερικού ελέγχου σε ένα δημόσιο φορέα ή οργανισμό είναι 

απαραίτητη προϋπόθεση για την ορθή και ομαλή λειτουργία του. Το τμήμα εσωτερικού 

ελέγχου, προλαμβάνει τυχόν απάτες με την συμμετοχή υπαλλήλων και παρέχει τις 

προϋποθέσεις ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι περιπτώσεις απάτης. 
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1
 http://www.kathimerini.gr/779574/article/epikairothta/ellada/apath-pollwn-

ekatommyriwn-eis-varos-toy-ika 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ & ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

 

8.1 Συμπεράσματα  

 

Στην παρούσα εργασία διερευνήθηκε η αναγκαιότητα του εσωτερικού ελέγχου στη 

δημόσια διοίκηση. Οι δύσκολες οικονομικές συνθήκες  που διέρχεται σήμερα,  ιδιαίτερα η 

Ελλάδα αλλά και όλος ο πλανήτης, καθιστούν τον εσωτερικό έλεγχο ένα από τα πιο 

αναγκαία υπερ-πολύτιμα εργαλεία στα χέρια του κάθε δημόσιου οργανισμού αλλά και της 

Δημόσιας Υπηρεσίας στο σύνολό της.  Μέσω της ανεξάρτητης, αντικειμενικής και 

συμβουλευτικής δραστηριότητας που παρέχει, ενδυναμώνει τα συστήματα ελέγχου και 

βελτιώνει τη διαχείριση κινδύνων και διακυβέρνησης των ελεγχόμενων οργανισμών, 

προκειμένου να επιτύχουν τους στόχους τους με οικονομικότητα, αποδοτικότητα και 

αποτελεσματικότητα.  Ειδικά σε περιόδους οικονομικής κρίσης, ο εσωτερικός έλεγχος 

αυξάνει την αξία που προσθέτει στη Δημόσια Υπηρεσία με προτάσεις για κατάλληλο 

ανασχεδιασμό διαδικασιών, ώστε να απαιτούνται λιγότεροι πόροι – ανθρώπινοι και υλικοί 

– για την υλοποίηση των στόχων του δημοσίου προσθέτοντας παράλληλα αξία στην όλη 

προσπάθεια για εκσυγχρονισμό και αναμόρφωση της κρατικής μηχανής.  

Η αύξηση των περιστατικών της απάτης δημιουργεί ένα περιβάλλον για τον εσωτερικό 

έλεγχο που παρουσιάζει προκλήσεις και ευκαιρίες, καθώς οι εσωτερικοί ελεγκτές που 

αναπτύσσουν προγράμματα καταπολέμησης της απάτης, προσφέρουν προστιθέμενη αξία 

στα τμήματα του δημοσίου ή γενικότερα στους οργανισμούς τους. Με τον περιορισμό της 

απάτης μειώνονται, αυτομάτως, τα κόστη και βελτιώνεται η κερδοφορία της επιχείρησης. 

Επομένως, οι εσωτερικοί ελεγκτές πιέζονται για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των 

φαινομένων της απάτης. Η υιοθέτηση πλαισίων εσωτερικού ελέγχου, όπως το πλαίσιο 

C.O.S.O. και διαχείρισης κινδύνων μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην επίτευξη των 

δημόσιων στόχων, τη δημιουργία ενός ισχυρού περιβάλλοντος εσωτερικού ελέγχου την 

αξιοπιστία των χρηματοοικονομικών αναφορών και εν τέλει στην αποτροπή του 
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ενδεχόμενου απάτης. Αποτελεί, πλέον, αποδεδειγμένα απαραίτητο συστατικό της 

σύγχρονης δημόσιας και εταιρικής διακυβέρνησης και συμβάλει καθοριστικά στην 

αφομοίωση της κουλτούρας, και τη συμμόρφωση της με το ισχύον νομοθετικό και 

κανονιστικό πλαίσιο. Το γεγονός ότι οι υπηρεσίες του εσωτερικού ελέγχου εφαρμόζονται 

στο σύνολο των δημόσιων και επιχειρησιακών δραστηριοτήτων και όχι μόνο στις αμιγώς 

οικονομικά, καθιστά την αξία του εσωτερικού ελέγχου ιδιαίτερα υψηλή και τις ευθύνες του 

απέναντι στη διοίκηση τους πολίτες και τους μετόχους ιδιαίτερα μεγάλη. 

 

 

 

8.2 Προτάσεις 
 

Στα παραπάνω κεφάλαια έγινε εκτενή αναφορά στον εσωτερικό έλεγχο, ο οποίος ορίζεται 

ως μια ανεξάρτητη, αντικειμενική διαβεβαιωτική και συμβουλευτική δραστηριότητα, καλά 

σχεδιασμένη και οργανωμένη ,που μέσω των τεχνικών και επιστημονικών προσεγγίσεων, 

επισημαίνει και αξιολογεί την επάρκεια λειτουργίας του συστήματος εσωτερικού έλεγχου. 

Οι έντονες εξελίξεις σε τοπικό- περιφερειακό και σε παγκόσμιο επίπεδο, η απελευθέρωση 

των αγορών, η τάση των ιδιωτικοποιήσεων, οι νέες κουλτούρες που αναπτύσσονται, η 

επέκταση, οι εξαγορές και οι συγχωνεύσεις των επιχειρήσεων, κάνει ακόμη πιο επιτακτική 

την ανάγκη ύπαρξης του εσωτερικού έλεγχου μέσα στις επιχειρήσεις και στο δημόσιο.  

Γεγονότα όπως η απελευθέρωση των αγορών, η τάση των ιδιωτικοποιήσεων, οι εξαγορές 

και οι συγχωνεύσεις των επιχειρήσεων και γενικότερα οι νέες προκλήσεις σε παγκόσμιο 

επίπεδο χαρακτηρίζουν το σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον. Μέσα στο εξαιρετικά 

ρευστό επιχειρηματικό περιβάλλον, ο έλεγχος αποτελεί ως την αναγκαία διαδικασία για 

την αποτελεσματικότερη  και αποδοτικότερη διαχείριση των οικονομικών των κρατών.  

Η σωστή λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου μπορεί να επιφέρει ένα πολύ σημαντικό 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την ίδια την επιχείρηση και το δημόσιο κάτι που θα την 

ενισχύσει και παράλληλα θα την βοηθήσει από τη μια πλευρά να αποφύγει φαινόμενα 

κακοδιαχείρισης και από την άλλη να βελτιώσει τις χρηματοοικονομικές της καταστάσεις 

μέσω των υποδείξεων των ελεγκτών. 
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Η ύπαρξη του εσωτερικού ελέγχου στην Ελληνική δημόσια διοίκηση, είναι σχεδόν 

ανύπαρκτη έως μη αποδοτική / αποτελεσματική. Δεν έχει διαρθρωθεί με έναν ενιαίο τρόπο, 

να αφορά το σύνολο της δημόσιας διοίκησης. Τα αποτελέσματα από την εφαρμογή ενός 

συστήματος εσωτερικού ελέγχου δεν είναι τα αναμενόμενα ή ακόμα καλύτερα αυτά τα 

οποία μπορούν να χαρακτηριστούν ως ικανοποιητικά, αφού μέχρι στιγμής δεν έχει 

καταφέρει να ανταπεξέλθει στις προκλήσεις μιας σύγχρονης διακυβέρνησης. Είναι πολλά 

τα φαινόμενα διαφθοράς, κακοδιοίκησης, απάτης, ατασθαλιών, γραφειοκρατίας και 

έλλειψης αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας, τα οποία φανερώνουν τον μη 

αποτελεσματικό εσωτερικό έλεγχο στη δημόσια διοίκηση. Επομένως, θεωρείται απολύτως 

αναγκαίο και σκόπιμο, να υιοθετηθούν στον δημόσιο τομέα τα διεθνή ελεγκτικά πρότυπα. 

Ήδη το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών έχει ετοιμάσει σχετικό πλαίσιο προτύπων με τον 

τίτλο “Internal Audit Capability Model (IA – CM) for the Public Sector”  . Το παραπάνω 

πλαίσιο αναπτύχθηκε με την συνεργασία του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου της 

Παγκόσμιας Τράπεζας, του Γραφείου Γενικού Επιθεωρητή της Επιτροπής Περιβάλλοντος 

της Πολιτείας του Texas την εθελοντική συμμετοχή Εθνικών Επιτροπών του Ινστιτούτου 

Εσωτερικών Ελεγκτών από δέκα χώρες και την συμμετοχή του Ινστιτούτου Μηχανικής 

Λογισμικού του Πανεπιστημίου Carnegie Mellon, Pittsburg, Pennsylvania, U.S.A. Η 

υιοθέτηση τέτοιων προτύπων από την Ελληνική Δημόσια Διοίκηση θα έχει πάμπολλα 

θετικά αποτελέσματα. Πρώτον, θα βελτιώσει την κατάταξη της χώρας στις λίστες των 

χωρών με τα φαινόμενα διαφθοράς. Δεύτερον, είναι πρότυπα που αναπτύχθηκαν με την 

συμμετοχή του μεγαλύτερου χρηματοοικονομικού Διεθνούς Οργανισμούς, της Παγκόσμιας 

Τράπεζας. Άρα, η υιοθέτηση τους θα συμβάλει  σημαντικά στην βελτίωση της διεθνούς 

εικόνας και αξιοπιστίας της χώρας στους τραπεζικούς και επενδυτικούς κύκλους. Τρίτον, 

θα είναι η πύλη επικοινωνίας της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης με αξιόπιστους διεθνείς 

οργανισμούς και θα συμβάλει στην μεταφορά τεχνογνωσίας και «άριστων πρακτικών» 

τόσο από την ιδιωτική σφαίρα όσο και από την δημόσια σφαίρα σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Τέταρτον, θα περιορίσει όλα εκείνα τα φαινόμενα διαφθοράς, που αναφέρθηκαν και 

παραπάνω, αφού η μέχρι τώρα υιοθέτηση τους διεθνώς έχει αποδειχθεί με αξιόπιστα 

εμπειρικά στατιστικά στοιχεία. 

Οι προϋποθέσεις για την πραγματοποίηση ενός τόσο στρατηγικού και μακροπρόθεσμου 

στόχου είναι ποικιλόμορφες και απαιτούν την σύνεση και την δέσμευση της πολιτικής 

ηγεσίας της χώρας. Βασική απαίτηση θεωρείται η ορθή στελέχωση της διοίκησης με 
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κατάλληλους υπαλλήλους υψηλών προσόντων και κατά προτίμηση υπαλλήλων που θα 

έχουν πιστοποιηθεί με τα κριτήρια των διεθνών οργανισμών – Institute Of Internal 

Auditors στις σωστές θέσεις.  

 

 

Ο εσωτερικός έλεγχος στο δημόσιο τομέα, θα μπορούσε να έχει ως εξής:  

Να είναι η ενιαία υπηρεσία, όπου θα ελέγχει κάθε δημόσιο οργανισμό ή φορέα βάσει 

κάποιων κριτηρίων. Για παράδειγμα, έλεγχος σε έναν δημόσιο οργανισμό να 

πραγματοποιείται «χωρίς δεύτερη σκέψη» όταν ο μέσος όρος του προϋπολογισμού της 

υπηρεσίας, τα  τελευταία δύο με τρία  χρόνια έχει ξεπεράσει τα 2.000.000 ευρώ. Ο έλεγχος 

θα πρέπει να είναι ανεξάρτητος από την διοίκηση του οργανισμού. Οι εσωτερικοί ελεγκτές, 

επίσης,  θα είναι ελεύθεροι να ελέγχουν οποιοδήποτε στοιχείο ή παραστατικό επιθυμούν. Ο 

έλεγχος θα διενεργείται με βάση τα Διεθνή ελεγκτικά Πρότυπα και τα πρότυπα εσωτερικού 

ελέγχου. Οι εσωτερικοί ελεγκτές θα είναι ανεξάρτητοι και θα απευθύνονται κατευθείαν 

στην ανώτατη διοίκηση ενός οργανισμού. Το τμήμα εσωτερικού ελέγχου του δημόσιου 

τομέα, θα αποτελείται από ελεγκτές που θα διαθέτουν συγκεκριμένα ακαδημαϊκά και 

επαγγελματικά προσόντα, επιπλέον, θα υπάρχει εκπαίδευση του προσωπικού από ειδικούς, 

καθώς και εξειδίκευση των ελεγκτών. Για παράδειγμα ελεγκτές για τα νοσοκομεία, για τα 

σχολεία, για την ανώτατη εκπαίδευση, για τους ΟΤΑ, για τους ΟΚΑ. Το τμήμα εσωτερικού 

ελέγχου του δημόσιου τομέα, θα αποτελεί μια ανεξάρτητη οντότητα, η οποία θα 

αναφέρεται σε ένα συλλογικό ανώτατο θεσμικό όργανο, όπως για παράδειγμα το 

Υπουργικό συμβούλιο. Οι εσωτερικοί ελεγκτές θα διενεργούν κυρίως ουσιαστικό και 

λεπτομερή έλεγχο, δηλαδή έλεγχο της αποτελεσματικότητας (αν υφίσταται 

αποτελεσματικότητα) της κάθε δαπάνης. Θα ήταν ωραίο, να επηρεαστεί ακόμα και να 

ακολουθήσει ή και καλύτερα να υιοθετήσει το Κυπριακό σύστημα εσωτερικού ελέγχου του 

δημόσιου τομέα. Το συγκεκριμένο σύστημα στηρίζεται στα διεθνή ελεγκτικά πρότυπα και 

έχει αποδεχθεί αποτελεσματικό, αποδοτικό καθώς και λειτουργικό. Θα μπορούσε για 

παράδειγμα, το τμήμα εσωτερικού ελέγχου να διενεργεί ελέγχους με σκοπό την 

ενδυνάμωση των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου και τη βελτίωση των διαδικασιών 

διαχείρισης κινδύνων και διακυβέρνησης. Ο ρόλος της Υπηρεσίας να είναι συμβουλευτικός 
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προς τους ελεγχόμενους οργανισμούς ώστε να γίνονται πιο παραγωγικοί και να 

διασφαλίζεται η εύρυθμη και ομαλή λειτουργία τους. Οι στόχοι της Υπηρεσίας να είναι 

κατάλληλα διαμορφωμένοι με γνώμονα πάντοτε το Δημόσιο συμφέρον, τη χρηστή 

διοίκηση, την ανάγκη για διασφάλιση της αποδοτικότητας, οικονομικότητας και 

αποτελεσματικότητας στη χρήση των πόρων του Δημοσίου, την προσφορά ψηλής 

ποιότητας υπηρεσιών με ελαχιστοποίηση του κόστους καθώς και τη διασφάλιση των 

εσόδων του Κράτους. 

Στο τέλος κάθε ελέγχου, θα ετοιμάζεται μία έκθεση που θα περιλαμβάνει τα ευρήματα του 

ελέγχου και τις συστάσεις της Υπηρεσίας για τα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν για την 

αντιμετώπιση των αδυναμιών που έχουν εντοπιστεί, καθώς και τις προτάσεις για την 

βελτίωση και την ενδυνάμωση της Υπηρεσίας αυτής. Αφού συζητηθεί και αναλυθεί 

εκτενέστερα η έκθεση με τη Διεύθυνση του ελεγχόμενου οργανισμού, οι συστάσεις που θα 

προτείνονται, να ακολουθούνται με κάθε λεπτομέρεια και να παίρνουν τη μορφή ενός 

Συμφωνημένου Σχεδίου Δράσης, το οποίο θα περιλαμβάνει ακόμα και χρονοδιάγραμμα 

υλοποίησης. Σημαντικό στοιχείο του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, θα πρέπει να είναι 

η προσθήκη αξίας στα συστήματα του ελεγχόμενου οργανισμού. Για το σκοπό αυτό, θα 

πρέπει να διεξάγονται έλεγχοι παρακολούθησης για τη διαπίστωση της εφαρμογής του 

Συμφωνημένου Σχεδίου Δράσης ώστε η Υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου, να παρακολουθεί 

την πορεία εφαρμογής των μέτρων από τον ελεγχόμενο οργανισμό και να ενημερώνει 

σχετικά την διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου. Οι ελεγκτικές δραστηριότητες που θα 

προγραμματίζει η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου για κάθε έτος θα καθορίζονται στο 

Ετήσιο Πρόγραμμα Ελέγχου. Το Ετήσιο Πρόγραμμα Ελέγχου θα αποτελεί το βασικό 

εργαλείο για την επίτευξη των στόχων της Υπηρεσίας. Τέλος, τα αποτελέσματα της 

ελεγκτικής εργασίας της Υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου, θα αποστέλλονται στους 

ελεγχόμενους φορείς για τη λήψη των απαραίτητων μέτρων.  

Οι τίμιοι και αποτελεσματικοί επόπτες, τα καλά γραφεία ελέγχου, και οι σαφείς κανόνες 

για την ηθική συμπεριφορά πρέπει να είναι σε θέση να αποθαρρύνουν ή να ανακαλύπτουν 

τις οικονομικές ατασθαλίες. Οι επόπτες θα πρέπει να είναι σε θέση να ελέγξουν τις 

δραστηριότητες των υφιστάμενων τους και αυτοί θα πρέπει να θεωρούνται υπεύθυνοι για 

τις πράξεις διαφθοράς στα γραφεία τους που προωθούνται ατιμώρητες. 
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Μια άλλη πρόταση που γενικά αποτελεί δικαιολογία για την ύπαρξη τέτοιων φαινομένων 

διαφθοράς και κακοδιοίκησης είναι το ύψος των αμοιβών που δίνεται στους δημόσιους 

λειτουργούς, ανεξάρτητα αν αυτοί είναι γιατροί, δικαστές ή υπάλληλοι σε υπουργείο. Το 

γεγονός αυτό σε χώρες με μεγάλο αριθμό δημοσιών υπαλλήλων, όπως είναι η Ελλάδα, 

είναι πρακτικά αδύνατο με τη σημερινή μορφή που έχει ο δημόσιος τομέας. 

Ακόμη, η συχνή επαφή των πολιτών με τους δημόσιους υπάλληλους, που κυρίως οφείλεται 

στη μεγάλη γραφειοκρατία και στο πεπαλαιωμένο νομικό και φορολογικό πλαίσιο, δίνει 

την ευκαιρία για την ύπαρξη φαινομένων διαφθοράς. Ο εκσυγχρονισμός, αρχικά, του 

φορολογικού συστήματος αλλά και ο εκσυγχρονισμός του νομοθετικού πλαισίου θα 

μπορούσε να ελαχιστοποιήσει αυτές τις επαφές, κάνοντας έτσι πιο κατανοητές αυτές τις 

διαδικασίες. Επομένως, πολλές αλληλεπικαλυπτόμενες διαδικασίες θα καταργούνταν και 

πολλές ευκαιρίες για κωλυσιεργίες από τους δημόσιους λειτουργούς που θα ξεπερνιούνταν 

με το φακελάκι θα ήταν δυνατόν να αυτοματοποιηθούν. 

Ένας άλλος παράγοντας που συμβάλλει έμμεσα στη διαφθορά και που θα πρέπει να δίνεται 

μεγαλύτερη έμφαση, από τις κυβερνήσεις όλων των χωρών, είναι το παράδειγμα που 

δίνεται από την ηγεσία. Όταν οι κορυφαίοι πολιτικοί ηγέτες δεν παρέχουν το σωστό 

παράδειγμα, είτε γιατί συμμετέχουν οι ίδιοι στις πράξεις διαφθοράς είτε γιατί συγχωρούν 

τέτοιες πράξεις από μέρους των συγγενών τους, των φίλων τους ή των πολιτικών 

συναδέλφων τους, δεν μπορεί να αναμένεται ότι οι δημόσιου υπάλληλοι θα 

συμπεριφερθούν με διαφορετικό τρόπο, αλλά με παρόμοιο με αυτό. Το ίδιο επιχείρημα 

ισχύει και μέσα στις δημόσιες υπηρεσίες, όπως οι εφορίες, το τελωνείο, και γενικά οι 

δημόσιες επιχειρήσεις. Αυτά τα ιδρύματα δεν αναμένεται να είναι αδιάφθορα εάν οι ηγέτες 

τους δεν παρέχουν τα καλύτερα παραδείγματα τιμιότητας. Δεν είναι δυνατόν άνθρωποι που 

έχουν παραβιάσει και έχουν καταδικαστεί για παραβίαση των νόμων, να συνεχίζουν να 

βρίσκονται ακόμα σε θέσεις διοικητών σε υπουργεία. 

 

 

 

 



 
 

129 
 

 

8.3 Περιορισμοί 

 

Τα συμπεράσματα της παρούσας εργασίας μπορούν να μην ισχύουν σε όλο το φάσμα της 

ελληνικής δημόσιας διοίκησης ή να ισχύουν κάποια από αυτά σε συγκεκριμένους τομείς 

του δημόσιου και σε μεμονωμένες περιπτώσεις και αυτό εξαιτίας της πολυπλοκότητας της 

ελληνικής δημόσιας διοίκησης, η οποία διακρίνεται από πολυνομία, επικάλυψη νόμων, 

γραφειοκρατία, μη ύπαρξη απαραίτητων αρμοδιοτήτων, σε συνδυασμό πάντα με την 

δαιδαλώδη ιεραρχική δομή της, αλλά και σε συνδυασμό με τους αργούς ρυθμούς 

προσαρμογής της στις συνεχόμενες και γρήγορες αλλαγές που συμβαίνουν εξαιτίας των 

γεγονότων που εξελίσσονται διαρκώς. 
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